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Tü kiye Yahudileri tazyikmi ediliyor 
ismet Paşa Hz. mühim bir 

beyanatta bulundular 
Almanyadaki isyanda 

ecnebi parmağı var 
l:ıtlrııcclc Sc • 
llrniJ c ı·anıll 

\ 'C be~ 1111:1 t hı 
bulıınıuı nıı • 
vel;ll İsmı•t Pn • 
n llnzretlcrl 

Haber Ankarada 
büyük bir 1 

teessür uyandırdı 1 

Tazy·k edilenler mahke- 1 

4 meye müracaat edebilir ı 
Ankara, 5 (A. A.) - Başvekil İsmet P.aşa Hazretleri tarafından J 

tebliğ olunmuştur: 

1 "Trakyada bazı yerlerden yüz kadar yahudinin lstanbula geldik

lt!rini haber aldım. Başvekalete vukubulan şikayetlerde bazı yahudi- ı 

---------------------
1
- ]er hususi ve mahalli tazyikler te • 

yon metreden 5,5 
"i--·ı yon metreye ... 

. ,.~~~)r;, bez fah~ fl 'ff 
~i lcao:a-ra,,da ;o::ıl-il-:a.,al 

faz alaşıyor 
Sümer Bank fabrikalarının iş

leri genişlemektedir. Malum oldu 
ğu üzere, bu bankaya şu altı fabri
ka bağ lı bulunmaktaydı: H ereke 
Yünlü, F eshane yünlü, Bakırköy 
bez, Beykoz deri, kundura; Uşak 
şeker, Tosya çeltik fabrikaları ... 
Bu sene, Kayseri yünlü fabrikası 
da Sümer Banka intikal etmiştir. 

siriyle yerlerini terke mecbur ol • 1 
duklarını bildirmektedirler. Hadi-
senin hakiki mahiyetini tahkik et• ~-------~ 
tiriyorum. Fakat Cümhuriyet ka - Jmpara torlu j 
nunlarma mugayir teşebbüslerin 

~:;.:~~na~;;~ı:~~ü:::;;:: uğrıya- ğun iadesi ~itler ve kurşuna dizdiği 
Bu beyanatım şikayet sahipleri· Öyleniyor Rohm 

ne ete teVa ı . ayet aahtpfrei- ce Almanya -
nin adliyeye müracaatla haklarını ya ait bazı müstemlekelerin iade-
aramalarını ve mütecavizlerini ta - Yon Papen mev- sini ve iktisadi müsaadat vadet_ 
kip etmelerini tavsiye ederim.,, k d k J miştir. 

Ankara, 5 (Hususi) - Çanak- İİD e 3 ıyor Diğer tnraftan Alman Devlet 
kale ve Edirne ile Trakyanın bazı Berlin, 4 (A .A ) _ M. Hitler öğ- Bankası reisi Şaht ecnebi mali me-
yerlerinde yahudilerin kendileri - leden sonra tayyare ile Şarki Prus· hafilin ve İngiliz Bankası müdürü 
ni muhacerete sevkedecek şekil • yadan buraya gelmiş ve doğruca Montagü Normanın müzaheretini 
de tazyik olundukları hakkındaki Başvekalet dairesine gitmiştir. kazanmaya memur edilmiştir. 
~ikayetler burada hayretle karşı- Berlin, 4 (A. A) - Reisicüm· Bu mütalealın ne dereceye ka-
lanmrştır. Mesele ehemmiyetle ta- hur Mareşal Hindenburgun riyase- dar doğru olduğu malum değilse 

- Alt tarafı 10 ncu sayfada- tten çekilmek tasavvurunda bulun- de Göring ve Şlny 
duğuna ve halefinin şu veya bu zat heri bir ecnebi dev 
olacağına dair bazı ecnebi gazete· Jetle münasebat -
lerde intişar eden haberlerin aslı la bulunmakla it-

Türkiyenin en büyük fabrika- ,------------·---
!arı olan bu tesisa t, memleketin . Şile cinayeti MadamKüri 
ihtiyacını t emin için, iki hatta ha-
zan üç nöbet amele kullanarak davası ve esası yoktur. ham etmesi şaya -

geceli cündüzlü çalışıyor. 
H erekenin yeni tezgahları ku

rulmuştur. Piyasaya yakında şim· 
diye kadar :mevcut olmıyan örnek
lerde fantezi, şıl< erkek kumasla
rı çıkacaktır. Mevcut tiplere~ de 
devam olunmaktadır. Feshanenin 
verimi de, yeni tesisat sayesinde 
nrtmı~tır. Şimdiye kadar senede 
sekiz yüz bin metre ku~aş çıka· 

-Alt tarafı ıo ncu f d saya a--

Bu 
Büyük 

alim 
kadın 

öldü 

Almanyada cereyan eden son 
hadiselerin iç yüzü yavaş yavaş 

aydınlanmağa başlamıştır. İngiliz 
gazetelerinden Sönday Referi bu 
hususta mühim ifşaatta bulunmak 
tadır. Bu gazeteye göre Hitlere 
karşı vaki olan isyan hareketi a -
millerinden ve tevkif edilirken 

Varşova, 5 (A. A.) _Madam öldürülen Ceneral Şlayher bir kaç 
ecnebi devlet nezdinde ihzari maCurienin doğduğu Varşova şehri 

büyük alim kadının vefatı dola - hiyette leşebbüsatta bulunmuş, ma 
,---·------------ yısıyle nihayetsiz bir hüzün için· nevi müzaheret istemiştir. Bu mü· 

HABER'in Programı dedir. zakeratı lngilterede ve Rusyada 
· Bütün ilmi müesseselerde ve sabık başvekillerden Bröning ve 

Gnzetcmizdc çıkacak sayfa Yd~t- Şapkahsı Akif, şapkasızı M . C . Ski dovska t.t.. Virt idare etmişParise d e Şlayherin 
lar ilc makaleler aşağıda gösterit..,.ıı Sabatay Efendi arıe urıe • o ens ı u- k l 
tert ip dahilinde neşredilecektir: sü ve hastanesinde bayraklar ma.. ya ın arından biri gönderilmiştir. 

Cuma: Pratik hayat bilgisi, şehir _ '\ azısı 10 nucu savıfamızda _ tem alameti olarak yarım çekil- Fransa ve Avusturya istiklaline ria 
mektupları • 1 miştir. yet, bugünkü hudutların muhafa -
CumM~si: B~~orya ~r~eri, ~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~-~~~~~~~- zasr,Rus~ailesamimimünasebet 

Spor haberleri 
Pazar: İngilizce dersleri, moda 
Pazartesi: Pratik hayat bil Kisi, 

Grafoloji, memleket haberleri, miıah, 
resimli dünya haberleri, iktisadi ic· 
mal, tarihten bir yaprak 
Salı : Bakalorya dersleri 
Çarşamba: İngilizce dersleri, şe· 

hir mektupları. 
Perşembe: Memleket haberi.:. i, 

Grafoloji, çocuk ve sinema sayfab.ı, 
resimli dünya haberleri. ecnebi k:ıri · 

., katlirlerı ve Spor -.. 

nı dikkattir. Ve 
gün geçtikçe Al -
man hadiseleri -

Von nin diğer sebep-
l utz leri hakk!nda yeni 

şeyler öğreneceğimiz şüphesizdir. 
Berlin, 4 (A.A.) - Kabine , 

dünkü içtimaında, başvekilin 
"Hainlerin faaliyetine,, karşı vaki 
olan icraatını resmen tasvip etmiş.. 
tir. Bu tasvibin esbabı mucibesi 
olarak, mezkur icraatın. nizamı 
mu haf aza endişesiyle vuku buldu
ğu zikredilmi ştir. 

Berl in, 4 (A.A) - Havas A
jansından: 

Rohm' un yerine, halen mezun 
bulunan hücum kıtaları kumandan 
lığına geçen M. Lutze bu sabah M. 

_-Al t tnrn!ı 10 ncu sayfada-

öldürülenle.1: Klavsner Haynes Kont Spretti Ceneral Şlayher ve zevcesi 



5 Temmuz 1934 

Bir -Bulgar çetesi hududu geçli/ 
A;·;~p~d~'"·k;;ş·~İ~k'}; ... ;Ü] Çete 

Kara, deniz 
yaptıkları 

ve hava kuvvetlerimizİO 
muvaffakıyetli tatbikat 
takdir olundu 

zaheret misakları .. Yunan müfrezeleri
nin muhasarasında 

Ankara, 4 (A.A.) Büyük 
Millet Meclisi bugün sut 14 le re· 
is Kazım Paşa Hazretlerinin reis· 
liğinde toplanmış ve iki celse akt 
etmiştir. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin hu' 
zurlan ile kara, deniz, hava kıt•' 
atı ve müessesa tınca yapılan tıl 
bikata ve geçit resimlerinde ordıl 
muzun bakımı ve talim ve terbi 
YP.Sİ için yerinde sarfedilen emelt' 
lerin muvaffak olduğu, muhtered 

Fransa Hariciye nazırı Londrada, Ingiltereye 
easası kabul ettirmiye çalışacak 

bu 

l.ondra, 4 (A.A.) Fransa 
ha~·iciye nazırı M. Bartu, bu haf • 

ta r.onunda Londraya gidecektir. 
Pazar günü orada bulunması mu· 
karrerdir. Mumaileyhin İngiliz 

nal:ırları ile mülakatı umumiyetle 
halihazırdaki Avrupa mesailine 
teatluk edeceği tahmin olunuyor. 

M. Bartu, Salı günü Parise dö
necektir. 

Pariı, 4 (A.A.) - Havas ajan· 
ıt bildiriyor: Hariciye nazırı M. 
Bartu dün İngiliz sefiri ile mü
lakatta bulunmuttur. Bu mülakat 
eınaımda Avrupanın vaziyeti ve 
M. Bartunun yakında Londraya 
yapacağı seyahatin mahiyeti hak
kında görütülmüttür. Bir konfe
ı·ana veya müzakere mevzuubabs 
değildir. Bu ziyaretin gayesi İn· 
giliz nazırları ile Avrupa meıele· 
lerinin heyeti umumiyeıini iki 
n:emleketi birlettiren dostluk his· 
lerile tetkik etmektir. 

M. Bartunun bu ziyaretten mak-
ıadı, beynelmilel müsalemeti, 
mefruz bir mütecavize kartı ko -
rnmak i.izere, F ransanm muhtelif 

devleller)e aktetmek istediği kar· 
şılıkh müzaheret misakı hakkm
da İngiliz kabinesinin noktai na • 
zarım istimzaç etmekten ibarettir. 

İngiliz kabinesi şimdiye kadar 
bu hususta son derece teenni ile 
d?.vranmıştır. Ancak, halihazır. 
da orta Avrupada hakim bulunan 
karı§ık vaziyeti nazarı dikkate a
larak, M. Baldvin ile rüfekasının 

' Fransanın takip ve kabul ettirmek 
istediği sulh siyaseti lehine ıebep· 
ler bulunduğunu tasdik etmeleri 
memul dür. .,, 

Şark misakı 

Prag, 4 (A. A.) - Meb'usan 
ve ayan meclisleri, Küçük itilaf 
devletlerinin Fransa, Balkan iti -
lifı devletleri ve Sovyet Ruıya ile 
nıilletler cemiyeti fikirleri dahi -
linde le§riki mesaide bulunarak 

bir ıark misakı akti huıusunda M. 
Benes tarafından verilen izahatı 
t::..ıvip etmişlerdir. Y almz milli de 
mokratlar Sovyet Rusya ile mü -
nat:ebat hususunda kuyudu ihtira
ziyc. dermeyan etmişlerdir. 

Terfi imtihanlarında ka
zanan polis memurları 

Ankara, 5 (Huıusi) - Merkez 
memurluğu için açılan müsabaka· 

da kazanan birinci komiserler: 
Huluıi {Ordu), Yusuf Ziya 

(Kayseri), Tahsin (Ankara), Ya· 
tar (Trabzon), Ali (İstanbul), 

Tevfik (Eıkişehir), Hulki, Musta· 
fa (Ankara), Tevfik (İzmir), 

Mehmet (İstanbul), Cavat (lstan
bul), Hamit (Mardin), Şevket 

(Kayseri), Ahmet (İçel). 

dm), Tahir, Alaettin O atan bul) 
1 

Tahsin (Ankara), Hayrettin, LUt-

fi (İstanbul) İzzet (Ankara), Şev
ket (Kars), Alişan, Mahmut, Hik
met (İstanbul), Naim. Sait İstan

bul, Hamdi (Gaziantep) Beyler. 

Emniyet memurluğuna terfi e~ 
denler: 

Kemal (lzmir), Süleyman Naci 

(İstanbul), Cemal {lstanbul), 
Şükrü (Ankara) Beyler. 

Atina1 4 (Hususi) - Dün hu -
dudu geçen bir Bulgar çetesi Yu
nan müfrezeaile çaı·pışmıştrr. Bu. 
raya gelen son malumata göre çe
te, dört taraftan muhasara altına 
alınmıştır. 

Viqanada 
Adliye sarayında 

bomba patladı 
Viyana, 4 (A.A.) - Röyter a

jansından: 

Adliye sarayında patlıyan ma· 
kineli bir bomba, büyük hasaratı 
mucip olmuftur. 

Viyana, 4 (A.A.) -- Viyana 
hallerinde yangın çıkmıştır. Yan. 
gın derhal itfaiyeye haber veril -
m1~ ve icap eden tedabir alınarak, 

sl!ıatle söndürülmüştür. Hasarat 
ehemmiyetsizdir. Yalnız bir han-
gar yanmıştır. 

Viyana, 4 (A.A.) - Avustur -
yanın kral taraftarı mahafilinde 
Alman baıvekil muavini M. von 
Papenin Romada bulunduğu es • 
nada Avusturya kraliyet mahafili 
ile mtinasebata girıştiğine dair ya
pılan ithamlar katiyetle tekzip o • 
lunmaktadır. Bu mahafile göre 
mezkur ithamlar von Papenin va· 
ziyetini daha ziyade ağırla§tırmak 
için uydurulmuş bir şeydir. 

• 
grevı Açlık 

Birinci celse 

Hakimler kanunu cezaya müte· 1 
I ı Bas vekilimizin muhtelif veıileler 1 

al ik olup encümenden gelen 88 İn· 
vaki beyanatından da anlaşıtrıııf 

ci maddesi ile diğer iki maddesi olduğundan Milli Müdafaa Ve"i 
ve evkaf umum müdürlüP.ünün 

- leline Büyük Meclisin takdir '' 
1927 senesi bütçe kanununun be-

teşekkürlerinin iblağının tahtr 1'' 
şinci maddesi hükmünün değişti· · ı rara alınması hakkında mütlere 
n mesine yapı ve yollar kanununa ..1 

ken verdikleri takrir okunmu~ ,. 
hır madde ilavesine, İsparta vila· ~ ~ 

( 
alkışlarla, müttetfikan kabul edİ 

yeti hususi idaresi tarafından ya- diklen sonra, Milli Müdafaa Ve 1 

pılacak istikraza, vil~yetler husud k ~ ili Zekai Beyefendi kürsüye ge 
idarelerinin borçlarma ve 1934 miş ve şu beyanatta bu1unmuştııt 
mali senesi bütçelerine, Maarif Ve- "- Yüksek heyetimizin ordu h 
kaletine bağlı mektep ve müessc· kında izhar buyurduğu yükse~ 
selerde kullanılacak yabancı dev· takdir, ordusunu, zabitanmı fe 
let tebaasından muaJJim, mütehas- kahraman efradını, Büyük Med• 
sıs ve ustalara, ceza mahkemeleri sin ne kadar muhabbetle ve ne k• 
usulü kanununun baz! maddeleri- dar takdfr ile muhafaza ve hiı11 
nin değiştirilmesine, polisin vazi · ye ettiğinin yüksek tezahürü ol 
fe ve salahiyetlerine, hudutta zu· rak telakki edel"in:ı. 
hur eden ihtilfHların tetkik ve hal- MilJi Müdafaa Vekaletini ve" 
Jine müteallik Türkiye Cumhuri - haletin mesaisinde, teşkilalırı 
yeti ile Sosyalist Sovyct Cumhuri başlıca mühim amil olan BüyLı 

yetleri ittithatdı arasında 6 ağus- Erkanı harbiyeyi, yüksek kuın• 
tos 1928 tarihinde aktolunan mu· da heyetini ve zabitan heyetini 1'11 

kavelenamenin yeniden altı ay vaffak eden daima yüksek he~ 
temdidi hakkındaki protokolun tinizin büyük teşvikleri ve takdt 
tasdikına, Suriyedeki Türklere bri olmuştur. Bu teşvik ve ta 
ait em1ik ile Tür,l<i.f;#eqeki Suriye- t...irleri ordunun kahraman ejra 
lilere ait emlake dair protokolun na, zaoı nıııa ve 'uh ..... h ' 

altı ay daha temdidine ait kanun da heyetine ve Büyük Erkanıht" 
layihaları müzakere ve lcabul e- biyeye arzedeceğim. 
dildi. Şüphesiz bu talcdirleı·, ordun~ 

A mesaisini arttıracak ve vatanı t11 

ikinci celse dafaa etmek hususundaki yük5e 

Celsenin açılışını müteakip. reia kudret ve kabiliyetini çoğaltace. 
Kazım Paşa Hazretleri Kastamo· tır. (Alkışlar) 

nu mebusu muhtar Beyefendinin Bundan sonra vergi bakaya~' 
Belgrat, 5 (A. A.) - Dünden .. 

vefat etmiş olduğunu Meclisi aliye nın tasfiyesinde ve mükcJlefle 
beri Slovanyadaki kömür maden· haber vermiş ve merhumun hatı· bazı kolaylıklar gösterilmesine, 
leri amelesinden dört yüz kişi, rasına hürmeten bir dakika sükiıt razi vergisi kanununun üçür.' 
maden idaresinin ücretleri arttır- edlimesini t::::klif etmiştiı·. maddesine. tahsi)i emval kıı.nuJ1 
ma karrını protesto etmek üzere . Bir dakika sessiz ayakta durul- na bir madde ilaveıine, 2502 11 

kuyu diplerinde açlık grevi yap • muş ve bun1J müteakip Tekirdağ maralı kanunun üçüncü madde 
makta ve kendilerini dışarı çıkar· mebusu Cemil Beyle, Gircson ve nin değiştirilmesine dair katı' 
mıya ikna için sarfedilen gayret - Diyaribekir mebusu İhsan ve Ka· lfıvihuları müzakere ve kabul ed 

ikinci komiserler: Terfi eden memurlar yeni dere- 4 lere rağmen yiyeceksiz ve içecek- zım Paşaların ve Diyaribckir meb- miş ve per§embe giirıü ~a€lt 1 
İsmail Hakkı (Malatya), izzet celerinin maaşlarmı cümhuriyet siz kuyularının dibinde bekle- usu Halit f.eyin, İran Şa hcnşahı toplanılmak üzere ce1seyc niha> 

(Kastamonu), Ferhat (İstanbul), bayramından itibaren alacaklar. mektedirler. Diğer amelenin de Ala Hazreti Humayunun Türkiye· verilmiştir. 
Salim Naci (Bursa), Sırrı Süreya kazandıkları numara sırasile mün bugün kendilerine iltihak etmesi yi teşrifleri münasebetiyle de muh· ---.---------- •' 
(Kayseri), Muzaffer (lstanbul), hallere tayin edileceklerdir. ihtimal dahilindedir. telif yerlerde Büyük Gazinin ve Şehı~şah Hz. G 
Cigar ve Hulki (İstanbul), Şaban r'---------------------------------------, 
Kadri (Ankara), Mustafa (Gü - ı C" b h l . d. · z ? 1 müşaneye vardı) 
müşhane), Abdullah (İstanbul), . JQ Q t6Qzete erı ne llJOr ar. Gümüşane, 5 (Hususi) 
Muvaffak (Eskifehir), Bahattin 4§ . hımşah Hazretleri dün, saat t5 
(İstanbul), Sami (Konya), Saim. O G··~mu" ~aneyı' ı:.ereflen..ıı'rmı' c:ı.leı·d C ~ffiURll'ET - BugUn ba,mnltnJel ı lnrın bu akıbı•tl, ,\lmanlarıı. lnanılmı~·acak huyct halkın dcrtlerlnı> cıınllıln aliılmd;u olun ... '.;' T ':1 -ı: 

Cemil, Rifat, Nail, Hakkı, Tev· Abidin Davcr Bt'y yaı:mı,tır, "Almn.ıı;vn piy:ı- gibi gt•U;vor. Fıı.lrnt lııkıliLp vo ihtUıi.lleriıı <:<'- v11 bu dı-rtlf'rl köküııdı-n lzıılı- ctnwğı• lmrar Trabzondan itibaren 48 kil 
fik (İstanbul) Beyler. Ka!'ir tütilnlerimlze kııpnnıJor om'?., Me\.·zuu- ~ıtlf'riııl gf'çlrc·n blıim gibi tecrUbt•li bir mil- wrmı., bulunan bir sahibi himmet görilııee metreden başlıyarak Zigana S 

rıu tt>tklk ı·dl;yor. Daver Bı•r, Alın:ın fütiin lı-tin ff'rdinc hu hl\diı;elcr pek aykırı değildir. onun lna11tını bü~ Uk hkdlrl<'r vıı tf'ş\·lklf'rh• 

İkinci komiserler: Şerafettin 
(Ankara), Hayri (İttanbul), Ma
hir, Mahmut Nedim, Niyazi (Ay· 

Yugoslavyadan tazminat 
alacak Türkler 

Ankara, 4 (Hususi) - Son tas
dik edilen Yugoslavya itilafname" 
sinden kimlerin istifade edecekle
ri henüz belli değildir. Aldığım 

habere göre Balkan harbinden e· 
vel ve sonra gelenler istihkakları 

niıbetini alacak, itilaftan sonra 
gelenler tazminat alamıyacaklar • 
dır. Yugoılavya bu sene yedi, ge· 
lecek ıene 10 milyon dinar tazmi
nat ödiyecektir. 

tetkik enstitU'<Ü mtidilrünün bir raporunu l';iU Cil<irdCJİZ: ,\lır, ::-.ıya i,iniıı bir tcldmÜ· l,u r"'ılamağı IH•ııdiııc bir W<'İIW ndtldnwlch•- aşı1dıktan sonra 69 UnCU ki}ot{l 
r'.aklt>df.'~<'k Almım~rııcla tütün letlştlrmf' fDıt·' 1h olıt<'al<hr. 151'fiıı r:ırıındakill'l'dPn bir lmr'" dir. reye kadar sıkıntılı kalın bir 
lıyetlttrıııl anlatıyor, ve ~liyle di~·or: ".Umaıı_I hl)·n.nettpn dola~ı uzııkla,trrılı)·or. Ynrnı di- Ş!rlCPtl!'r me<1elP!ll hud:JI 1.allndl' h:ıllı•clilm,.. • 
ya J)t'k )·rıl<ındıı bol bol tiltiln ~·ptJştırrf.'d\ w ~f'r bir krıımı fikir lhtiliı.fındun tızal<lııştırıla- ili 1'11 l:'ilı: bir mnıırl.•dir. nunun ~lkliij;'l\nlln tabakası içinden geçilmiş ve 
;r..amaıııınır. ikfüıadi.)ıılında moda oldu~ıı ü:tf'· eal<lır. Ffüir iht!l:Hı, hi~nııcttı' ıı y:ıhimdir. cl•• r .. <'f''>İ haldmıdu lmrilf'rimi7e bir ôll'li wr • İnci kilometreden sonra yanın 
ro huriçtc•n tiitıiıı alnuyaralc k<'ndi lUtiiıılt'ri- Bu~ün ';f'f lmdrl'fli ~örün{iyor. Yarın şef, ~ır- mı, ohn:ık ıı:ın ':'llllU 'Iİİlli)·l'llm, Jd mf'~rutin•- 'dd ) b' -
iP krııdiııl idare f'dl'cl'l,tlr . ., Ua\'l'r Cey ,\iman tnıı mııh:u•cmc ku•asıncl:ı. kudrf'ti l'ldl' tutıı . tin ilaıııııduıı b!'ri gec:mi'} olan ~·irml hl'' ~f'ııo at süren Şl et i ır ş-agmur 
:\'anın l~lm• kanşılmıımuııu ga.wt tabii bıı•nıı- bllı-f.'rk midir '! zarfıııda ml'mlt•kf'tt..- i~·a<;i, idari. ictimai pı>I• mıştır. Gümüşaneye girmeden 
dUğUOll İ~aret !'ttfüfrn <;01Jra diyor liJ; 1'İt'Scl(' clÖıtÜp dolıı~m, Şl'İİll kudreti noJctıı- {'•ık hıkıll\hatı r.\Ühlnl:Jl(' yapılım., İ[,l'JI ljiT-' vel hava açmış Ve çok güzel 

"Bu \.'ll;fiyc t lrnrşısıııclıı hiikitmf'ttrn Türk !'lmda toplum.\ or. ı:;a <oual, :rnlnıı: ,\lmnnya kPtlrr ın<.'cıclrs•nı C[;:l"lı !IUrCttl' h;illefını·A-c · "aZ gür.eşi altında hanın bii1 
tütllncUJUğUııll koruyarak tedbirler nlıııınııııu· l<;ln dl'ğil, l l'l<mil nll'ml<'l1.ctlcr lı:ln <;orulı•bl- hir filrlil <;ıır" bnlunaıwınu.,tır .. , J 

nı lstiyı>cC'ğiz... lir : Bu':' '<Cf, iiııiiııdt• eğilinilt•n \'C ikna Pdl'n '7.aman, c;irltetl<'r mc<ırlf'sl kar'lı mda ~im· büki:.m darına sevgi ve saygılll' 
:\tlLLİYFlT - Il'i'jmulrnlı> sütuıılarındn bir dt•lıa mıclır. ~·c•kı;:ı mlhnnll\İ bir otorltf':V, c· dh. ·r l<:ul'.lr izhar rdl!l'n na<'nrlı·~ı Jnı,-ır ~·o"u_ k · • b J l 1 Ik " ~ ... ~ '!unma ıçm e ' eşen 1a ın " 

(:O.'.) lm7.ltılll<' Bnlinclf'n y11:ıılmı'! bir mektup mııllk , .,. ikna ı>demı•z ~c·ı:lci bir \ l .l,at niimu- tı-rmek için llrrl ıı;llrülen o;rbt'pln başuıcla <'<'· 
vardır. llektupta lıfldl'telt•r anlntıldıktrm 1111 midir':' TUrlclye gibi bir kııç memMu~t nctıı ıı••rmıı~·pıılnl korumııl< rnrli~l'sl bııhıncln· !tun tezahüratı altında Gümüş 
sonra 1ö~·ıe deniliyor : ba<j '!ef tt•criıbeı.inl yapmı11, arndığıııı bulmuF ğıııııı , ılldıktan 11011ra ,öyle diyor: 

" l•'ırknnın ve onun aııkeri kuvvl'tl olan SA ve f.'aııclıın 01111 bağ'Jıııımı,trr. ı\lmıınyada br 
tc:;kU:ltının ba'! Sf"fi olan Hltın, 11ly11"li ha) 11- t('cri'ıbe ht•nllz 11ı;ık durııl·or.,, 

tının yı•ni bir devrl'~lırn giriyor. Hltler, kcn • ZA.l\IAN - tnızıHıı7. ofon bu mnknle "Slr

di!ılne Pn )akından arkada hk etmiş ol:ın k"tl"r rnf.'"etl'sl,. ndc· n bah!Wdiyo;. "l"..am~n •. 
kim f'lerln baıısıııı lıi:r:7o.t t~vı.ır rtml'k '\:e elı>ktrili ı:;lrketi l'!llııl esa'llı '<nı·PCtc> halletm"ı't'f' 

bazısını ç_ağmp apofotlerlnl sökml'I< surctllc karar \ 'eren Nafia Vr kili .\il llrJin hiımetll'· 

kudreti f'llııde tutan tı·k adam olduğunu gös- rlııl hııtırlntarak dil'Or J<I : 
trrııwk l<;trmlştlr. Tl'\klf edilen "f'ft!'rdcn h:\· "Bn mı-mleket krndiııi hildl hileli bllhn<;!lla 

zıl:ırınu ıluhP dlin ı:lhi ~·nluıı bir mazide yapı· (Hirlnnmfı nnııımlyl' şirl<rtlrrl) df'nllen """"" 
1.ın c.oslrun 1ezulılirlt•re ~ahit olmuı:tul.;, On • hl "1irl.rllrrılı•n o hıHlar crrıı. çc·kml~tir, hi ııi-

"Tlirl,lyc- naımısivll', mı-... ru lun:oneı~ lr I<; 

ıriirmrk ı .. tıyen hlc bir "'irketc• f'D ııfıık nüic; -

l•lil :\t <'ıkorn<'ak bir tl'k hlil<liını-t ııd·ımı ~·rl<
t<•r. nııı-teıııılf'''h .. ırıu•tl('r tn('st'l(' ... lııl hullr

ılt•rlcrn . lkirt,. hlrdı• ortıın1 ııilriill'n h·ı "''·nrı 

köhne lildla,·ı nıı7ıırı ltlh<ıra nlrrı tıı ,.., .. , l?'Ö~· 

terT"k kat'n rı-1'!' ı!r·~i dl r. T:sRıo;rn N<>fln \ '<'· 
ldfi n,., in r1r l' ii•·Jp ,·:ı lıf fılrlh'ı>r•ı lı· •Tt ır1 1 .... 

ı:iris:ui'i nlrtui!'•ı h"IJ<" tıı ·-·~• ··~•,,nuan zerrr 

lrndar !!laşnıı~·af.'uğı mulıakk:ılllıı· .. , 

ne girilmiştir. 

Averof zırhlısı 
Atina, 4 (Hususi) - Ka:Jro 

rici çıkarılmış olan Avcl'Of zırP 
bahriye nazırının emrile te 
faal kadroya ithal edilmiş ve 
ral gemisi ittihaz cdiJmiştir. 
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Binlerce liraya tah

ta bir tak 
EvYelki ıece matbaada çok 

itim Yardı. Sabaha kartı köprüyü 
yaya ıeçmeye batladım. lranlıla· 
rın Şahentah Hazretleri için yap· 
tıklan tik, bu eınada, yıkılmakta 
idi. İtçiler tahtaları sökmeye ça
h91yorlard1. 

&atlan olduğu anlatılan bir 
zattan sualler sordum. İzahat al. 
dım: 

- Şimdi bu çıkarılan parçalar 
ne olacak?. 

- Bir evin enkazı naııl ıatılır
ıa, bu takın da ankazı öylece ıa
tıldı. 250 lira etti. 

- Peki, kaça yapılmıttı?. 
- Tahtaları, çivileri ve kontr• 

Postaaı 

Maaşları indirilen Doçentler bugün 
bir toplantı yapacaklar 

Tıp Fakültesinde istifalar devam ediyor dün 
Doçenti Saip Bey istifa etmiştir 

de kimya 

Edebiyat ve Hukuk Fakültele -
rile Tıp Fakültesine bağlı diıçi 
mektebi doçentleri dün hususi ıu· 
rette toplanarak maaılarının art • 
tırılması meıelesile m~ıul olmuf • 
lardır. 

Bütün Fakülte doçentleri bugün 
saat on sekiz buçukta müfterek 
bir toplantı yaparak ıon kararları
nı vereceklerdir. Tıp Fakültesinde 

'istifalar tevali etmektedir. Dün 
kimya doçenti Saip Bey de istifa 
ederek Sıhhat Vekaletindeki 200 
lira maaılı eski vazifesine iadesini 
istemittir. Diğer bazı doçentlerin 
de çekilmelerinden bahsedilmek -
tedir. 

Maaılarının arttırılmaıını iıtİ· 
yen doçentler diyorlar ki: 
"- Geçen sene elli beı lira ma· 

ruil~ maaıları maktu ücret ıekli
ne konulatak fazla para verilebi
lir. Ve b\z bunu istiyoruz. Ü niver
sile reklörlüğü de müracaat eden 
doçentleri haklı aörmüttür. Kıdem 
leri az doçentlere 55 lira maaş 

verilmiye imkan bulunmazsa ha
riçte daha kazançlı İf aramıya ve 
üniversiteden çekilmeğe mecbur 
olacaklardır. 

pli.klan 750 lira ettiydi , Tabii e 
lektrik teaiıatınr, reasanı par:11• 

nı, boyaaım, itçi ıündeliğini hesa
ba katmak lizım. Bütün bunların -------~"'""!'.':'"----,..------:,..-: 

yekUnu, dört bin liraya yakın tut.. Elektrik fiyatları 
mu9. Şimdi, bu dört bin liradan 

a!la üniversiteye getirilen doçent· ~~---~~~~~-~~= 
)erin çoğunun aylıkları bu defa ba 5 00 
reme ithal edilmeleri dolayısile kı- yangın mus-

ancak iki. yüz eUisi geri alınıyor. daha inecek mi 
- Pekı köpr" .. ·· . d k' 

Jem nazarı dikkate alınarak 35 li- Jugv U pıJacak 
r . ya indirilmiıtir. Halbuki bu do- ya 

' unun uzenn e ı 

belediyenin takı' Yanı' K k .. . .. , ara oy 
tarafındaki'> ... 

- Onun malzemesi daha esas
lıdır. f ranlılarınkine kıyas edecek 
olurıak, beı binden atağı çıkma
dıiını anlamak &üç değildir. 

Evvelce de, bir gazeteci arka· 
datun, bu tak için, belediyenin 
bu derece bir para ayırdığını söy
lemitti. 

Demek ki, köprünün üzerini 
ahtap iki yapı ile süslemek bu 
kadar para tutuyor. Bir de, timdi
ye kadar nerelere kaç tik yapılıp 
Ytkıldıiını gözönüne getirin! .. 

Elektrik tarife komisyonu bu· çentler, evvelce çalıştıkları yerler- Tamamlanmak üzere olan ter-
günlerde elektrik ıirketi nezdinde de daha yüksek maaı aldıkların· kos tesisatını tetkik etmek üzere 
ki nafia komiseri Sivantir, beledi- dan bu vaziyetten zarara uğramıt· belediye fen itleri müdürü Ziya 
ye komiseri Hakkı Beyler ve tir - 1 ,,. '·.-. Bey, bir kaç mühendiıle dün ter· 
ket mümeaailinin ittirakile toplana Bütçenin, maaıları layık olduğu koıa gitmiştir. 
rak yeni tarifeyi yapacaktır. hadde çıkarmaya müıait olmadığı Terkoıun ıslah programının 

Nafia ve belediye komiıerleri, dt1ğru değildir. Baremle, alakadar tatbikatı Eylülde bitecek ve timdi 
ik~isadi vaziyetteki değişikliklerin hnn İ!tihkaklarını temine imkan günde yirmi sekiz bin metre mika· 
tarifeyi tesbite esas olan formülde olmu!ıifına göre, Heyeti Vekile ka bı olan su tevziatı otuz altı bin 

rv.zarı dikkate ahnmaıını teklife· - ... ---··· -·· - - metre mikibma çıkanlacaktır. 
d~~e.klerind~~ elektrik fiyatın~a ~,-L i ~ T ~ 1 Bundan maada, program mucibin· 
ınuhım tenzılat yapılacağı tahmın W ' li ce şehrin muhtelif semtlerinde beş 
t.:diliyor. • yüz kadar yangın muıluğu yaptı· 

Bu formülde tarife için müeaair ÇocuAa ~arptı rılacaktır. 

Yaz tarif esi 

3 

SiYASET 

Alman vakayiinin 
hariçtea kisleri 
Son cünlerde Almanyada vuku bu

lan hadieeler dünya elkin umumiye
ıini ıiddet~e alakadar etmektedir. 

Alman iılerile bilhaua 1 nıiliz, 
Franıız, ve ltaJyan matbuab meııul 
olmakta ve muhtelif mütalea aerdet

mektedirler. Yalnız hemen hepsinin 
ittifak ettikleri bir nokta vardır: Al • 
manya artık Hitlerin Ünde deiil or • 

dunun elindedir. Son İsyan hareketi • 
nin baıtınlmaaınd"\ ordunun oynadığı 
rol mütaluyı kuvvetle teyit ede· 

cek mahiyettedir. Ruı matbuab daha 
ileriye ıitmekte ve Pro'fda ıazeteai 
Alman mali ve sanayi erbabının ordu 
ile müıte..eken hareket ederek, Hit • 
leri hrkaaının sola müteveccih aksa • 
mından aymnıya icbar ettiiini yaz • 
maktadır. 

Alman hadiaeleri en aiyade ltalya 
ve Franaada derin tesirler yapmııtır. 

A vuıturya meselesindeki fikir n 
menfaat itilaflarına raimen halyan Iİ· 

yueti senelerdenheri Almanyaya is • 
tinat etmiı ve Hitlerin mevkii iktid. 

ra ıelm"inclen ıonra iki memleket .. 
raaındaki siyaıi ve bilhaua harsi mii
naaehet daha aılclafllllıh. Muaolini ltu 
yolda çolı iln-iye ıitmiı ve hatta hir 
çok defalar Fransız menafü aleyhine 
cephe almaktan çekinmemiıtir. 

Venedikte on ıün ev.el vulı:u '"1 -
lan Musolini • Hitler mülikatı netice
lerini ıöatenneden Almaayanın ka • 
rıımaaı l tal yan imaline hizmet e4ecelı 
mahiyette değildir. ltalyan matltuatı. 
nın liaanı bu mütaleayı takviye etmek
tedir. 1 talyan ıuetelerinin Alman ve
kayiinde büyük bir ecnebi rnemleh • 
tin • Belki Fransa • mühim bir rol oy. 
nadıiını kaydetmeleri tayanı dikkattir 
Bu son fikre Sönday Releri isminde 
lasiliz ıazeteıi de iıtirak etmekte ve 
jeneral Şlayher,İn İıyandan Franaa ile 
anlatbiını iddia etmektedir. Müteaddit defalar söyledik, ge

ne de t.krarb1oruz. Herlaan i hir 
,ercre, boyıe aerme 

oiarak kabul edilen tirket masari· 
fi umumiyesi, iıçilik, kömür maı· 
rafları ve şirket ıabit teıiıatının 

amortiıman bedeli, eıaılr bir tet-

Büyük Adada Nizam caddesin
de oturan on altı yatında Şadan E 
fendi dün bisikletile ıiderken önü 

Şirketi Hayriye, buıünden iti· 
Alman7ayı dalailen aayıflatacak h• 

laaıial ......... F ....... .....utüi 
edeceii tipheaizdir. Y alam ordunun 
••ya mümnıillerinia idare edeceii bir 
Almanya bu memnuniyeti lııamen ol· 
SUD tadabilecek mahiyettedir. 

yaparak avuç doluıu para aarfet· 
melden vazıeçelim. Miıafirleri· 
mızı, muazzez ıahsiyetlerimizi, 

müharefc günlerimizi daha baıka 
türlü kutlulıyalım. Eğer beheme
hal tik lizımıa, bir meydana, di
ier büyük tehirlerde olduğu gibi, 
tattan, daimi kemerler yapalım ... 
Bu, lıtanhulun bir ziyneti olarak 
da k.lır .. Her icap ettikçe, üzeri
ne bayraklar a11lır, projektörlerle 
tenYİrata maruz tutulur. Böyle bir 
fantezi, elbette daha ucuza aele • 
cek •e daha tık olacaktır. Yokıa, 
üç 86n duracak bir yapıya avuç 
doluaq para ıarfetmek yazıktır, 
RÜnalıtar. 

(Vl·!'40) 

ye taallGk eden cihetl.-in Ankara
da Nafia Vekaleti ile tirket arasın 
da m üzakere mevzuu olacağı ve 
mukaTelede fi)'.ıların Jiylk oldu -
ğu hadde inmesine imkin bırak -
m ıyan se,.mayer.. in ecnebi parası 

olarak gösterilmesi gibi noktala
rın ıslahı cihetine gidileceği ıöy

lenmektetdir. 

Laleli apartmanlan 

çarparak aiırca yaralamıflır. 
dan yakalanmıthr. 

9 gU§Um Cjaldı 

Fındıklıda tramvay caddeıin· 

tarlflehd tatbik& ....... 

mııtır. Yeni tarife matbu bir halde 
tanzim olunmuı ve İcap eden ma• 
hallere talik ve tevzi olunmuıtur. 

de sütçülük yapan Manol'ün on li- Çekoslovak ya gazetecileri 
ra ile dokuz güğümünü çalan Niya 
zi yakalanmı~tır. M. Alan ve M. Bohomill iıim • 

K b 
. li iki Çekoslovak ıazeteci huıuıi 

a a etlnd en t b'll · ·1 d.. p d h o omo ı erı ı e un raı an ıe • 
Eminönünde kahveci Ağabala rimize ıelmiılerdir. Gazeteciler, bu 

ile ortağı Mehmet, takalatırlarken ıün Ankaraya hareket edecekler 
Aiabala Mehmedi kaba etinden ve oradan Suriye, Şam, Musul, 
yaralamıttrr. Bağdat, Kudüs, Arabiıtan ve lranı 
Karde9lnin ~ocuiu dolathktan sonra memleketlerine 

Beyoğlunda Alyon sokaiında 
oturan Madam Elcninin on iki al • 
tın lira ile bir altın bileziği, karde
tinin çocuiu Niko tarafından ça • 
lrnmıştır. 

döneceklerdir. 

Gayrimübadiller 

latanbul Tayyare Cemiyeti vila
yet idare heyeti, dün Nakiye Ha
nımın reisliii altında bir toplantı 
yapmııtır. içtimada Laleli harik· 
zedeain apar\JDanları kira bedel· 
)erinin indirilmesi huauıunun mer· 
kezi umumiye teklif edilmeıi ka -
rl\rla•tırılmı9tır. Kendine mahauı 

!•nl n .. rlyat bir m\1hit tetkil eden bu yerin kıy- Anbara dU9tU 

Gayrimübadiller yapılacak pa • 
ra teTziatı için bütün hazırlıklar 
ikma: edilmittir. Tevziat& Cumar
teıi ıünü batlanacaktır. Binde 4,5 
niılH"tindeki tevziatın bir hayli 
süreoceği anla9dmaktadır. EYveli 
küçiık istihkak sahiplerine tevziat 
yaprlmaar muhtemeldir. 

A mcti çok mühim olduğu için bura· Rıhtımda bulunan Romanya 
nar~ı·sm tarda ıantral, telefon ve daha bazı 

Y bandıralı Reçel Karol vapuru tay· 
MUterclml: Haıdar Rlfat yenilikler yapılacaktır. falarından lıkarlot Dimitri, vapu· 

Meıhur Rus anarıı·stı' Kro t- Ih . d ·· d ·· ı • run an barına kazaen dütmüş ve a· pa tıyarı ov u ermı l h 

lnıiliz matlnaab ihtiyatb Wr li ... 
kullanmakla IMraber umumiyetle Mit
leri ve icrutını t.ıkbih etmektedirler. 
Alman onlaıunun ve bilhassa tayya. 
re kuvvetlerinin tezyidi, bir çok ildi
aadi Ye mali l nsiliz menfaatlerinin ha
leldar olması bu mütalealan hatlı • 
ca ıebeplerini teıkil ederler. 

Vaziyetten mannun olan timdililr 
bir memleket var: Ruıya Boltpik 
mezhel.inin en büyük diiımanı olan 
Hitlerin zaafnu bütün Ruı matbuab 
alln9lamaktadır. 

Alman dramı yeni hathJor. Yüm
da ltir çok yeni hidiael•le kartılataea
iımız muhalıkalrtrr, 

Bilhuaa Hitlerin ye onunla fim4i· 
lilc INrlilde çabtu ukwi riİelUUll ye
ni tedbiri.... teY•sül etmeleri muhte
meldir ki bunların batında imparator
luiun iadesi selir. Son laaberler bunu 
teyit edeeelı mahiyettedir. 

M. R. necdet 
kinin bu isimdeki talllnnı . iırca yaralanarak Beyoi u asta· 
ni, Haydar Rifat Bey, t~!keıerı· Ali Baba isminde yüz on altı nesine kaldırılmı9tır. 

z = 
.. • t' Al çeye yatında Bayazıtlı bir ihtiyar Sivas- ~---..,"""'!":"""~~~==------==,..--~~-~ tercume etmıt ır. tııu1 kurut fi-

Takas suiistimali 
Takas suiistimalini tahkik e -

atla aatılmaktadır. lı Mehmet isminde biri tarafından 
Bu suretle, Haydar Rifat Be döğüldüğünü anlatan bir iıtidaile 

yirmi ikinci büyük kitabını ney, dün müddeiumumiliğe müracaat 
• l n· l f- etmittitr. Müddei umumilik bu a· den müfettitler heyeti, alakada .... 

retmı' o uyor. ığer eser eri flln-
fardrr: damcağızın ahvalini füpheli bul· lardan timdiye kadar ifadeleri 

Stalin, Lenin, Musolini, Budda, mut ve tıbbı adliye muayeneye alınmamıt olanları da çağırarak 
Veraay, Hükümdar, Bısmark, Ci· göndermittir. Yapılacak muayene· malumatlar:ına müracaat etmek -
nayet ve ceza, Sovyetiım, Bol'e- nin neticesi alındıktan sonra tahki tedir. Bu meyanda, mülga takas 

•ik llemi, Soıyaliızm, Hep vatan ~ata batlanacaktır. . komisyonu azasından Ticaret 0-
İçin, Mttnıt toprak, Ölüler evinin bileceti en büyük hizmetlerden- daıı umumi Katibi Vehbi beyden 

Sokak köpekleri 
Bugünlerde sokak köpeklerinin 

adetleri çoğalmıt olduğundan be
lediyece bunların derhal itlafı için 
alakadarana emir verilmittir. Ev
velki aünle dün, Beyoilunda üç 
yüze yakın köpek öldürülmüttür. 

1 üık yumurtaları 
hakkında 

ltalya Jı :·ı umeti, ltalyaya aire

Ekmek fiyah 
Belediye narh komiıyonu ele

mek fiyatını dokuz kurut otuz pa -
ra olar.-k tesbit etmittir. Bu fiyat 
on bet aün muteber olacaktır. 

Kamplar kapandı 
Liıl' talebelerinin kampları bit· 

mit, talebeler evlerine dönmütler
dir. 

hatıralan, Buübadelmevt, İk· dir. 
liıaler, Hk afk, Duman, Temmuz Her münevverin bu eserleri kü-
114, Safo.. tüphaneıinde bulundurması la -

de zamanında cereyan eden mua .. 

melit hakkında izahat alınmıt -

cek Türk yuıTurtalarının üzerinde---- ---- -----
Türkiye malı oldujuna dair ıilin- Mld e, 11 araak ve Karacller 
mez mürekkeple birer damıa bu· rahataızhklar1na 

Bu kadar kitabı okumak bile zmıdır. Bunlar, dünyadaki içti • tır. Müfettitler heyeti komisyon 
~ir IDeteleyken, Haydar Rifat Be- mai ve edebt cereyanlar hakkın· azasından batka, komisyonda ça
"1ı tercüme etmİ! olması, Türk j dil inıana çok vazıh fikirler verir- lıtan memurlarla eksperleri de da 
ehlin. hir ilim vatandatm yapa- ler. (V. N.) " et etmektedir 

lunma11nı mecbur kılmıttır. Ali- D 1 k ' ı 
kadar tüccarlar bu ,ekilde her yu- 11 y 11 ı r ı I ' I r 
murtanm damgalanmasını hemen U U O 
hemen im?.anıız ıörmektedirler. 1 MADEN SUYU 
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Hakiki vesikalar. tasnif 

Kadri 
eden ve birbirine bağlayan 

CEMiL 
5.7.934 Her Hakkı b•ahfuzdur Tefrika: 95 

Gc~en kısımların hulasası 
.MUtarekedcıı sonra lııtanl:ul'da ADado

lu lcblnde çalışanlar anı..euı.a. katılan İlha· 

mi, lngilizler lehinde çalışan Fa.tına Nli.z. 
het'le tn11IŞıyor ve onunla beraber yaııyor. I 
Dfgcr taraftan Pantikyan yazıhanesin t'3 
mili! kuvvetlere çalışan Feridun Bey Pan. 
tikyan taratmdan takip ettirilecektir. 1 

- T etek.kür ederim Recep 
Bey. 

Recep Bey, artık ayrılmayı dü
şünüyordu. Bu sırada Fatma Nüz
~etin teklifiyle karşılaştı: 

- Burada sizi fazla alıkoymı .. 
yayım, Recep bey. ltleriniz var
dır. Şimdi sizden ne zaman bir 
haber alabilirim?. 

- Birkaç gün içinde ıize uğra-
rım .. 

- Nereye?. 
- Apartıımanınıza.. 

- llhamiyle beraber oturduğu-
muz yere mi?. 

- Şüphe.iz. 

- Oraya gelirseniz kapıyı du-
var bulursunuz. Gene eski yerime 
tatındım. Sıraselvilere .. 

- Orayı da biliyorum .. 
- Nereden?. 
- Birkaç defa 1lhamiyle bera-

ber köşeye kadar gelmit ve onu 
kapıda bırakmııtım. 

-Ya .. 
- EYet .. 
- Adres vermekten kurtulmuş 

oldum, demek .. Beklerim Recep 
Bey. 

- Şüpheıiz. 

Beraberce kalktılar ve kapıya 

çıktıktan sonra hemen ayrıldılar. 
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Recep Bey, Mehmet Beyi ge .. 

lip bulmuştu. Artık hazırlıkları 
hemen hemen tamamlanmış gibi 
bir ıeydi. Küçük ve çapraıık bir 
meseleden bafka yapılacak bir 
şeyleri kalmamıştı. (E.) Bey ye • 
ni letkilah tamamiyle tasvip et -
mİf Te Mehmet Beyle arkadaıla .. 
rınm Anadoluya geçebilecekleri • 
n\ söylemişti. Nihayet ve nihayet 
iki ü~ gün içinde belki de hare
ket ~~miş bulunacaklardı. 

Mehmet Bey Recep Beyi bü .. 
yük bir neşe içinde karşıladı. tık 
sözü: 

ı 

- Nerede kaldın Recep, bana ı 
saat 10,5 ·ta gelecek değil mıy.' 
din?. 

- Öyleydi ama Recep Bey, bir 
mani çıktı. Gelemedim. 

Tefrika numarası 8 : 

- Seni sözünde durdurmadığı
na S"3re mühim bir .şey olacak ga
liba .. 

- Pek de mühim değil dene
mez. 

- Ne bu bakalım. 
- Kırk yıl düşünseniz bulabi-

leceğiniz bir şey değil.. lnıanm 
aklına, hayaline gelmiyen bir ne
tice ile karşılaştım. 

- Hayrola, nedir bu bakalım. 
- Şimdi söylersem sizin de 

inanmıyacağınıza eminim .. 
- Nedir?. 
- Fatma Nüzhetin İngilizler -

den ziyade bize yardım ettiğine 

sen inanır mısın? .. 
- Bu çevirme hareketini ya

pan da kim? .. 
- Kendisi .. 
- Şüphesiz.. Anadolu kıyıla .. 

rından barut kokularını almı§ o • 
lacak .. Başka türlü hareket etme
aine de imkan bulabiliyor mu· 
sun? .. 

-· Hayır ama, İf biraz da haki
kate benziyor. 

- Korkarım, ıeni de kandırmı 
ya muvaffak oldu. 

- Hila da olmuş değilim. Kü
çük ve mühim bil İp ucu elde et· 
tim. Ufak bir ara,brma işin haki
katini meydana çıkaracak. 

- Kendilini nerede gördün?. 
- Buraya gelirken Beyoğlun -

da .. Bir pastahaneye oturduk, ko· 
nuştuk. İngilizler 1şıne nihayet 
vermişler, şimdi llhamiyi aramak 
la me~gul. 

- Arasın dursun. 

i- Benden de rica etti, kendisi 
ne yardım edeyim diye .. 

- Anadoluda olduğunu söyle
seydin .. 

- O da pek ala Anadoluda 
olduğunu biliyor. Fakat kafiyet
le emin değilim. 

- Şimdiye kadar nasıl olmuş 
la lngilizler lehinde çalHm:ırl,i?mı 
öğrenememişiz. 

- Gizli tutmuş .. 

Mehmet Bey kızdı: 
- Halt etmiş kaltak, de:li. Ço

cuk mu kandırıyor. 
- Fakat işin tamam ile böyle 

olduğuna bir şahit var. 
-Kim. 
- llhaminin kızkardeşi .. 
-inanmam. 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakıli : (Va - Nil) 

Ge41en kısımların hüllsası 

Fikret, A\Tupadan dönünce 
Türkanr almak istiyor. Lakin, Tür
kanm fakirleşen fakat lüks hayat 
slirmekLen bir türlü vaz geçemi
yen babası İlhami Bey, kızını Ce
ma1 Bey isminde zengin birine ver 
mr.k cırzmmndadrr. 

- Çok iyi edersin.iz... Ben de bu 
fikirdeyim ... Size, bu ahvalinizden aı· 

la caymamanızı tavsiye ederim... La
kin, Türkçede bir darbımesel vardır: 

"Hocanın ~öyledi.ğini yap, yaptığını 

yapma!" derler ... Kumarbazlar, nasıl 

yeşil çuha etrafında iskambil oyna • 
maktan vaıgeçmezlerae, ben de, tıpkı 

onlar gibi, borsa muamelelerine giriı· 
mekten kendimi alamam.- Simdi, oi -

lum Fikretin latanbula geldiğine çok 
memnunum ... Onun mütaleasını sora • 
rak bazı muamelelere gırışecegım ... 
Her halde, mühim bir bankanın mü . 
dürlcri arasında olduğu için, bana yol 
gösterir .... 

Fikret, kendi kendine: 
" - i\nlaııhyor, anl~dıyM... • 

Diye söylendi. • Türkam Cemal Bl'ye 
verdikten sonra, niçin pa.-asız kaldığı· 
nr bu suretle izah ederek, ailenin es • 
ki lük• hayatJnda )a~ayabilmeıini da
madın sırtına yüldiyecek; "Biz zen -
gindik amma, son günler içinde, filtm· 
ca borsa oyununda battık! •.. " Diye -
ede ... Ve l>u l>atışın da kabahati be -
nim ıırtıma ~klenecek.. Çünkü, bak, 
ne diyor: "Malumatı benden alacak • 
mış ... " Ben, yanlIJ malUnıat vererek 
aile servetinin mahvine sebebiyet ver· 
mis olacdım .. lıhami Bev de. her a • 

HABER - Akşam_ Postası ---..........:.=.;;;=-=-=====-=========-========== S Temmuz 193~ 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en güzel fıkra.lan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada neıredi· 
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol
maması, seçme olmaıı vo okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Kurtla çoban köpeği 
Bir adam kırlarda dolaşırken u· 

zaktaH iki hayvanın geldiğini gör· 
dü. Hayvanlar yaklaşınca bunlar
dan birinin çoban köpeği, diğeri· 

nin büyük bir kurt olduğunu gör
dü. Kurtla çoban köpeğinin böyle 
can ciğer geli§ine şa§tı. Y &nlarına 
r:;idip selam verdi: 

- Ezeli kininiz ortad&n kalk
mış, ahbap olmuşsunuz; memnun 
oldum. Y almz ikinizin bir yere 
gf' ]meniz muhal iken böyle ne ol -
clu da dost oldunuz? 

Çoban köpeği şu cevabı verdi: 
- Kurtla benim dost olmaklı

ğrmm sebebi çobandır. Dün bu 
kurt benim sürüye geldi. Sürüden 
bir kuzu kaph. Bunu görünce var 
kuvvetimi bacaklarıma verdim. 
Kuzuyu kurtarmak için peıinden 
ko~tum. Lakin yeti,emedim. Çare
siz kalınca gene sürümün batına 
döndüm. Çoban beni boş dönmüt 
görünce kaim sopası ile fena halde 
dövdü. Kemiklerimi kırdı. Ben ise 
onun uğrunda canımı bile tehlike
ye koymuştum. Bundan sonra ço
bandan bana vefa olmıyacağmı an 
ladığım için çobanın dü~manı olan 
kurtla birleştim. Çoban varsın ha
Hni görsün! 

1zmit: Ri!at 

- Elbette $0rup öğreneceğiz. 

Ya böyleyse ne yapanın .. 

- Hiç .. Fakat İngilizlere yetiş· 
tirdiği haberleri ne yapalım. 

- Bunu da sordum. Bir çoğu • 
nun yalan haberler olduğunu söy
lüyor. 

Mehmet Bey Fatma. Nüzhe.t hak

kındaki kökleımiş fikirlerini bir 
türlü değiştirmeye razı görünmü -
yordu. Bununla beraber, Uhaminin 
kız kardeşinden hakikati hemen o 

gün öğrenmiye karar vermiş bulu· 
nacaktı ki: 

- Ben, dedi, bugün zaten Üs· 
küküdara geçeceğim. Sorar öğre -

mrım. 

- isabet olur. Bugün bir muam 
amayı halletmiş oluruz ve Fatma -
ya karşı alacağımız vaziyet tavaz· 

zuh eder. 
- Evet •• 

- Şimdi, bundan başka yapa· 
cak bir işimiz var mı? 

-Var .• Sen (E.) Beye uğrayıp 
~~ kağıdı vereceksin. Ondan ala • 

(Devamı var) 

dım başında ben den manevi fedatcar· 
hklar istiyor •.. " 

Ak,ama kadar bir iki yerde dur<1 -
rak kokteyllerP vermutlar içildi. Tak
si, tam altı buçuk lira tutmuştu. 

Delikanlı: 

" - Amcam ıu bir iki saat içinde 
yirmi liradan fazla para sadetti. E -
ğer Cemal Bey T ürkanı almamağa 

kalkı~ırsa, reklam paı-ası boşa giderse 
i~ berbattır!..." Diye dü,öndü. 

Fakat, Cemal Beyin, kızı almak • 
tan vazgeçecek cinsten olmadığı -
nı eve gelir gelmez anladı. 

Zira, otomobil, dana ltö-şe b:.ının 

yak~a,ırken, :ıengin delikanlının ren -
gi döndü. Sesine hir pürüz arız oldu. 
Rengi kızardı, morardı, saraırdı. 

Hck, Türkanm elini sıkarken, o -
nun nazarlarına maruz kalırken uğra
dığı hali gördü de, Fikret: 

" - Bu çocuk iyice BJık .. Diye dü
şündü. - Öyle kendil>ğinden kol..y ko· 
lay vazgeçt'ceklere benzemiyor... 11 • 
hami Bey, doğrusu, müstakbel dama
dım gözün~ iyi kestirmiı .. Hakkı var .. 
Gerçi, rolü benim .:ihniyetime göre iyi 
rol görünmiyor amma, hangi baba, kı-

;,IAKALtlY~ 
....... - -· • • •...•. :. : : : : :.: :: •• : ·:: ·' .: ,# 

Nakıl ve tercfime bklrı mabfuıd• 
Yazan: M. Gayur 
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Bu esnada lambadan çıkan küul bu- 1 

ha.rları katalzör vazifesini gören ııcak 1 
platin muvacehesinde havadaki okııi - 1 

jenle birleşirler ve aldeid, sirke hamı
zı ve ıu buhan husule gelir. Platin te· 
lin "beyaz ateı,, halinde kalmasını te
min eden şey kimyevi teamülden hu • 
sule gelen hararettir. 

Küul hava müvacehesinde mikro • 
dcrma açeti ismi verilen mayi ile de ta
hanunuz eder ve sirke hamızına deği
şir. Mayide şaraba veya sulu ispirto -
ya mikroderma açeti koyarak ıirke ya
parlar. 

Küulü etili yavaş yavaş ve dikkat
le hamızı kibrit Üzerine dökecek olur· 
ıak fazla hararetle beraber su ve 
SO• H. C H 3 = hamızı kibriıtiyeti etil 
huıule 1reldiğini görürüz. 

Küulü etil bamızlarla birleşerek bir 
taraftan ıu, diğer taraftan milhleı·e 

benziyen mürekkepler husule getirir. 
Bu mürekkeplere milhi esterler veya 
eterler ismi verilir. 

Küulü etil, asid kloridrik ile birle • 
ıinee: cı 52 H5 = kloru etil cismi ha
sıl olur: 
C2 

ffS o H + H Cl = cı C2 H·~ + H 20 
Kesif hamn:ı kibritle ısıtrlırsa mürt 

etilen'e aynlır: 
Küulü taktir cihazında hafifce mhr

sak adi eter husule gelir. 
lSTIMAU - Küul tarap, bira, el

ma §arabı. rakı, konyak, absent gibi iç
kiler halinde kearetle kullanılır. ltrı -
yatçılıkta esanslar saf ispirto ile yapı
lır. Meyvalann muhafazasında, klor -
form, esterler ve bilhassa adi eter = 
eter ıülfürik "lokman ruhu,, kollod
yon ...-e tentü-rdiyot imalinde ispirto 
kullanılır. Saf olmıyan ispirto teshinin· 
de, tenvirde, motör işletmekte verni İ· 
malinde kullanılır. 

lSPlRTO iMALI - Kimyaaer 
Bertölo ispirtoyu terkip sureti ile ima· 
le muvaffak olmuttur. Bunu etilene ~u 
tesbit ederek yapmıtfır: 

Bu teamül şu suı-etle yapılrr. Evve
la eti1en gazı hamı:u .kil.ritla u:aua non.:I. 

det ve ıiddetle çalkanır. Bu esnada ha
mızı kibritiyeti etil so• H C1 HS hu -
sule gelir: 

Bo madde kapalı bir kapta su ile 

tahallül eder ve hamızı kibritle küul 
husule gelir: 

Sanayide İspirto Glükoz ve şekerli 
maddelerin "küulü ihtimari,, ile elde 
edilir. Bunlar ihtimara yani uzvi ma
yalanmaya terkedilince küul ve hamı
zı karbon husule gelir. ispirto istihsa
linde iptidai madde üzüm olursa şarap, 
elma o]uraa sidre yani elma şarabı, ar· 
mut olursa puare yani armut şarabı iç
ki!eri husule gelir. Bunlar kaynatıla -
rak İıpirto elde edilir. 

İspirto ıanayide, glükoz mahluhi, 
şeker fabrikalarının bakayası olan me· 
las, pancar, mısır, patates, buğday, ar· 
pa, pirinç, çavdar, ntısır gibi nişastalı 
hububat ve hatta odundan istihsal o • 
lunar. 

zını zenıin kocaya vcnnek ve balan 
aile servetini kurtarmak için böyle U• 

fak tefek hHelere baş vurmaz .. Bütün 
dinlerce ve şarkın garbin bütün 
cemiyetlerince, bu gibi hareketler, ma
kııl, muvafık görülmektedir ... " 

Şimdi, Türkan•n ne Jıaleti ruhiye • 
de hulundufunu anlam&k istivoı-dıı. 

Bab. kızı ve müstakbel damadı sa
ioııurı ortasında h>rakmış, kendi bir 
kö,eye çekilmişti. Fakat, Türkan,. o . 
nun böyle kenarda kalmasına razı ola· 
madr. Babasiyle misafiri başbaşa bıra
karak, Filtrefin yanına kO§tu: 

- Nasılsın bakayım.. Vallahi ilk 
1reldiğin gün, beni bu kadar ihmal e • 
derek sokaklarda colaşl§Jn8 içerledim .. 
Ben ıenin gelmen1 iple çell'eyim; 5en 

böy!e yap ... Oluır ::,ey değib.in. .. 

İki eliyle birden, ~epet gibi, kolu • 
na giı·mi§tİ. fki sıra bembeyaz dişini 
göstererek Fikretin göz:lerinin içine 
bakıyor, güfiiyordu. Bir insan, ancak 
ni!anlı..-na böyle bir tavrr takmabilir
cii. Hele, mustakbeJ zevcinin yanında 
bir çocukluk arkada§ına bu muamele· 
de bulunmak. bir gene; km töhmet al· 

lıpirtoyu mevaddı ecnebiyederı 
tarmak için talclil' uıulüne müraP' 
olunur. iyi bir taktir malıineai il• 
derecelik ispirto elde etmek mürnkP' 
dür. 

Fenmentation alcoolique = Külıı 
ihtinıar - Bir volf tecrübe şişesi ıb 
hm içine 20 ila 25 derecei har•rel 
hafif slükoz mahJôlü ile bir kaç ı 
bira mayası = Lövür dö biyer ko1' 
hm. Mahreç borusunu "Su havutıl 
da = Havzı ma,, mihber altına geti 
lim. Mihberde bilama hamızı karbO 
andriel karbonik toplandığını ve I 
zın İntİ§arı nihayet bulunca mahllıl 
g)ükoz kalmadı.ğın1 görürüz. Eğer 
Julü taktir edersek küul elde edilir. r 
me ki düsturu "C8 H 12 o~ .. olan ıılii~ 
bira mayasının tesiri ile bilama h• 
zı karbon ve küule ayrılıyor: 

işte bira mayası ile glükozun bD 
lece tahliline "küurü ihtimar,, derltl' 

Bira rnayau hürdebinle ıörüleb1 

len ve tezerrür "parçalanma,, sureti 
le tekessür eden beyzi tekilde 
maddelerden mürekkeptir. Bira mıı) 
sının tesir etmesi için aşaiıdaki ,,.rı 
lara lüzum vardır: 

l - Mahlulde yüzde on iJa 12 d 
fazla g]ükoz olmalı 

2 - Mahliilün hanreti 30 il?. 
derece arasmda olmalı. En iyi bari 
ret 20 ila 25 derecedir. 

3 - Mahlul içinde bira mayası 
gıdalanabileceği azotlu ve fosforlu 
deler olmalı. 

4 - MahliH Kalevi = aJkaJven b 
hut §iddetli hmmzi olnıalrdn-. 

Bu şeraitle beraber bira mayası ~ 
niş satıhlı bir kapta bulunur ve fııı 

hava ile temasta olan §ekerli mayi ıl 
rununda olursa ziyadesiyle çoğalır 
ihtimar fili husule gelemiyeceğirı 

küul elde edilemez. Fakat eğer ı.•• 
miktarı az oludsa mayadaki un,iytt 

muhtaç oldukları oksijeni tekerli "'' 
delerden alırlar. Ve hamızı karbO 
tahvil ederler. 

K~-1: ::L.a.-· -- --.--J 
meksizin de elde edilir. Bunun için 
kerli mayia bira mayasının ifr•J~ 
olan zimaz denilen bir diyastuı ili 
etmek kafidir. 

Adi ıeker7 enveritin denilen bir~ 
yastaz ile evvela glükoz olur. Soll 

tahammür eder. Envertin de bira ı'1 

yasının ifrazatındandır. 

Demek ki, bira mayası glükoı 

§ekerll maddelere ifraz ettiği diy;atl'f 
lu vasıtasiyle tesirat balur. 

"lhtima.n küuli" şarap, sidr, bit1' 
İspirto İmalinde, ekmekçilik ve pa•1' 

cılıkta vukua gelir. 
Üzüm dalı asarelerinde ihtimar 

di kendine olur. Çünkü bu meyvelt1' 

kabuklarır..da levürler vardır. 
Ekmek mayasında da, levW-ler 

duğundan hamurda ihtimar vukua 
lir ve intişar eden hamızı karbon e) 
meği kabartır. 

tında bırakıcı vaziyctlcrdcndi. 
Biçare Cemal Bey, renkten 

girdi. Sarardı, morardr. 
İlhami Beyin faıkrnlrğı, ötekind' 

aşağı değildi. 

- Türkan, Fikret ağabeyisini ç 
sever ..• · Diye, Cemal Beye döner' 
meseleyi tefsire uğra,tı. 

Genç kr(z, bir çam daha devirdi: 
- O, bcoonim, idealimdir ... 
Salonda bir soğuk hava eati. 
Fikret: 
" - Bu işler ba§ıma nere.den "~ 

dı? .• • Diye üzülüyor, yerlerin di1'İ 
geçiyordu. - Lahavle ... Hepsi de sif

1 

setlerine beni alet etmek istiyor." 
Genç ~ şimarrklığı ele almıt~ 
- Üç ıeneden beri, rnütemadiJ~ 

Fikretin avdetiııi düşündüm... Oıı' 
İstanbul benim için, öy?e man••ı$ 
ki ... Bugün, cidden mes'udum.. J 

Cemal Bey, çok terbiyeli bir ~o 
tu. Kaba bir harekette bulunırı'V 
kendisincl<?n beklenilemezdi... H-'; 
böyle fena vaziyete sokulN \tile .. J.f 
doğrusu, Türk.anı pek ıevdiii de ~
linden uı1a~ıhyoı"du. 

(Devamı ,.~r 
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Resimli dünya haberleri 

T ayyaredeki güzel kadın! 
Garsonluğa başlzyan kimsesiz bir 
kadın mı, lJOksa bir lJıldız mı ? 

Kadınların, erkekler gibi hemen her 

1 
ıılhada faaliyete geçtiklerinden uzun 
boylu bahse hacet yok!, Kadının, erke
ğin yaptığı ıu veya bu iti yapıp yapa
myıacağı yolu~d~ki ?1Ünakaıaların, çok 
tan ~~ası .kcaıldı. Şımdi vaziyet tabii 
aeyrını takıp edip gidiyor. Bu gün §U 

iti baıaran. kadın, yarın bu iti baga • 
raCJ!\k ve hıç §Üph"ıız· ·• .. b" . d " gunun ırın e 
adım atmadığı meıılek sahası kalmıya
cak ! 
Reırnini oörd .. - ·· .. .. I . . .., ugunuz guze ve ıcvım· 

lı genç kadın, §İmdiye kadar kadın· 
lann çalıımadıkları bir it sahasında yer 
tutmuıtur. Bu it te yolcu tayyareai.nde 
garsonluk!. Gerçe kadın tayyareciler, 
çoktan beri havalandılar, her yerde 
kadın yolcular, tayyarelere bindiler, 
ama her nedense yolcu tayyareıinde 
ıarsonluk yapacak kadın, son zaman· 
lara kadar ortaya çıkmadı! 

Yolcu tayyaresindeki ilk kadın gar· 
son, lsviçredir. Onun lıviçreden Al· 
manyaya uçan bir tayyareden Tempel
horta yere ayak ba111ı, hem bir sür • 
priz olmuı, hem de eğlenceli bir hadi· 
&eye vesile teıkil etmittir. 

Sürpriz, bir yolcu tayyareıinde ilk 

sidir. Eğlenceli hadiseye ıelince, bu 
güzel, sevimli, genç kadının bir gar • 
son olabileceğine kolay kolay inanıl • 
maması, onun her hanıi bir filmin bir 
safhaııı çevrilmekte olduğu için rol İ· 
cabı kıyafet değiıtiren, garson kıyafe
tine giren bir yıldız sanılması! 

Genç kadının etrafını derhal gaze
teciler, fotoğrafcılar almıf, bin bir su
al sorarak kendisini ııkı rıkı sorguya 
çekmi,ler .•. Bu hiç beklemediği kar • 
§ılanma üzerine o, ne yapmı§, derı~ 
niz?. Bol bol kahkaha atmıf, fakat her 
kahkahası, karımndakiler tarafında ı 

hüviyetini saklamak maluadile kur • 
nazca bir yıldız manavraıı Hyılmı§ ! 

l §İn iç yüzü nihayet anlaşıl mı§, da· 
ha doğrusu kadından baıkaları tara • 
fından onun yıldız olmadığı şeklinde· 
ki iz.ahatın doğruluğuna inanmak icap 
etmif. Bununla beraber, işte resmi, va· 
zetclere geeçmiı bulunuyor! 

defa olarak kadın garsonun görülme • Tayyaredeki garson kız 

Diğer taraftan bunu müthiş bir rek· 
lam sayan, ayni zamanda genç kadı • 
nın güzel ve sevimli olduğunu gören 
bir film irketi direktörünün kızla el 
altında alakadar olduğu, onu yıldız 

yapmağı tasarladığı, aradan çok geç • 
meden §ayi olmuıtur! 

Kaqık qarışları ve kuğular 
1 tarı yere, nehire bırakılırlar. O anda 

kuğuların se\'İnçle boyun kıvırarak su· 

~ ..... --Mkl-"'""'l ..... ~~-..-~~--•-+-iidir.a':f'...:.üzü leıi doıumsuz bir görünü§· 

Tayyare projektörü 

Kuğular nehirden göle götürUIUyor l 
lngilterede Henley nehri boyunca 

her sene bu mevsimde kayık yarııla· 
rı yapılır, Yarıılar bütün lngilterede 
büyük bir alaka ile takip olunur. Bu 
sene, yarıılar bu ıünden itibaren bat· 
lıyor. 

Bu nehirde bir çok kuğu vardır. 

Kuğular, nehrin batlıca hususiyetle • ı 
rinden birini tetkil eder. Onların ürk
~erneai, incinmemesi gözetilir. Bu dü· 
~un~ ile de, yarıı ba§lıyacağı gün • 
den bir müddet evvel, kuğular nehir· 

en çıkarılır, muvakkaten civar park· 
taki bir ha .. - "l" s· k k' • vuza goturu ur. ır ço ı· 

ışı, donların muhafaza altındn, sokak • 
ar an ge · · · sışını, merakla seyreder. Re· 

simde, bu manzarayı görüyorsunuz. 
Kuğular, muvakkaten de olaa, alıt

tıkları yerden çıkarılmalarından hiç 
mi hiç hoılanmazlar. Devamlı surette 
ısağa, ıola kaçııırlar. Onları yerlerin
den çıkarmak, hayli güç bir mesele • 
dir. Fakat, bu kuğular o kadar candan 
sevilir ki kaçıımahırına kızılarak ken
dilerine karıı huşunetle hareket edil • 
.nez. Gayet yumu§nk davranılır. Adeta 
nazlarına kartı niyazla nehirden çı • 
karılır! 

Pek fazla hırçınlık gösteren, yolda 
kafileden aynlan kuğular da yakala • 
narak, göle kadar kucakta taıınır. Ve 
yarışlar biter bitmez, tekrar yaşadık • 

Tayyarelerin geceleri yere indik
leri zaman kazaya uğramamalan için, 
inecekleri saha projöktörlerle iyice ay
dınlatılır. 

Resimdeki yepyeni bir tarzda ya· 
pdan bu projöktörlü otomobildir. Bu 
suretle projöktör, seyyar bir haldedir. 
İstenilen istikamete kolayca götürii -
lebilir. Tayyare neıcye inecekse, ora· 
sı aydınlık bir saha haline getirilir. 

Uçan tank yapıldı ! Norveçteki vapur kazası 
.. 'I 

'\ ,, 
\lı 

l 
. \ 

' 

Uçan tank ... Böyle bir tank kanatlar vasıtasilc havada Geçen ayın yirmisinde, Norveç sahillerinde kesif sis yü
zünclcn karaya çarparak kazaya uğramış olan 14690 ton
luk "Dresdcn,. adlı Alman gemisinin kazadan sonraki ha • 
lini görüyorsunuz. 

uçarak, yerde gösterdiği tehlikeyi bu de fa tepeden inme 

şeklinde insanların başına saracak mı dersiniz? 

Sizi meraktan kurtarmak için hemen kısaca söyliyclim 
ki, bu, Haziranın otuzunda İngiltercdc yapılmış olan u • 

çuş gösterişlerinde, kendisine böylece bir kılıf geçirilmiş a
lelade tayyaredir ... 

Gemide 97 5 yolcu vardı, tayfanın mevcudu ise 323 tü. 
Kaza vukua geldiği zaman yolcular yemekte bulunuyorlar • 
dı. Kaza olunca telaş uyandırmamakiçin, şiddetli muzi
rl:a çalma~a başlamış ve sonra yolcular çıkanlmağa sava -
şılmı§tır. 

ı;ı • • 

Fransız siyaseti ve lngil-
terenin menf aatları 

Boğazların askerlikten ~~eridi, Musul 
petrolları, Hindistan yolları lngiliz 

siyasetinin esasıdır 
Paristc çıkan "La RepubHque., ga

zetesi yazıyor: 
Şarkta olan biten hadiseler etrafın

da biraz daha uyanık davranmnklığımıı: 
faydalı olur. Fransa, şimdiye kaclar 
elde ctmiı olduğu neticelerden cidden 
memnun olabilir; yalnız bc1ki Lehis • 
tanın Almanya ile birnz hoş geçinme· 
sine ve iyi komıuluk etmesine fran • 
sanın tahammül etmesi, zamanın ve 
hadiaatın emrettiği bir lüzumdur. fa· 
kat bu iyi kom§uluk Lehistanı Alman 
siyaseti pe§ine sürüklemeğc mütahnm· 
mil değildir, ve olamaz. 

Fransanın elde etıniı olduğu mu • 
vaffakıyetler çoktur ve değerlidir. Fran 
aa Viyanada kazanmı§tır; yani Al • 
manya ile Avusturyanın birleşmesi fi. 
kir ve teıebbüslerinden ısureti katiyc· 
de sarfınazar edilmiştir. Merkezi Av • 
rupnda dahi temin edilen dostluklar 
f ransa harici siyasetinin büyük ve mü~ 
pet neticeleridir. Hele Balkanlarda el
de edilen m-.ıvaffakıyet Fransayı cid
den tatmin edebilecek bir mahiyette
dir. Sonra, fransanın Moıkova ile an
laşma11 hatırlarda tutulmıya değer. 

Ankara ile de bir nnlaımamız vardır. 
Bütün bunlar sevinilecek cüzel neti • 
celerdir, ve bu mıntakavi anla§maların 
ve dostlukların vücude gelmesinden 
§İkayet edecek olan asla biz değiliz. O· 
nun için lran Şehinşahı Hz.nin Ankara 
yı ziyareti ve bu ziyaret neticesinde vÜ· 
cuda gelen Türk-İran anla§ması bizi ac 
la tikayete sevketme:z:. Fnhat her şeye 
rağmen dikkat ıarttır. 

Cihan harbini takip eden günlerde 
Mustafa Kemal'in kuvvetlcr:i lngiliz • 
lerin maddi ve manc\•İ yardımile harbe· 
den Yunanldarı majlUp ederek Akde· 
nize döktükleri zamnn, 1 ngilizler bo
ğazları kurtarmak için, Çanakkaleyc 

asker çıkarrnıılardr~ fakat müdalaa fi. 
kirlerinden cayarak o vakit hem la • 
tanbulu hem de Boiazları tahliye et -
mitlerdi; buna da sebep, bizim o ıün· 
lcrde onlara yardım ve muavenet et • 
mek mecburiyetinde olmadıiımız hak
kındaki kanaatimizdir. 

Onun içindir ki bu ıün herhanıi 

bir münasebette, Franıa, Franaız., ln· 
giliz menraatlerinin birliğinden bahiıle 
1 ngilterenin muavenetini talep ebe, ba· 
zı emperyalist 1 ngiliz mahafilinden a· 
lacağr cevap ıudur: Çanakkat ... 
Şarkta lngilizlerle Sovyetlerin men
faatleri biribirine kafi derecede zıt git
mektedir. Cihan harbinden evvel Fran· 
sız siyasetinin bir ıaheıeri vardı: O 
da zıt menfaatleri telif idi. Bunu bu • 
gün dahi yapabiliriz. Ve Berlin ıibi 
diğer büyük siyaıet merkezleri de bu
nu pek ala bilirler. lngilizlerin menfa· 
atleri bir kaç mühim noktada toplan· 
mı§hr: 

Boğazların askerlikten tecrit edil • 
mit olması; 

Hindistan yollarının tahdit edilmiı 
olması; 

Muıul petrollttinin kendi ellerin • 
de kalması; 

lskenderiyeden Bana körfezine ka
dar olan yolun (mademki İnıHizlerin 
elinde kalmamı§tır), lnıiliz, franns 
ellerinde kalmaaı; 

1 §le 1 ngilizlerin menfaatleri. Bi • 
zim menfaatimiz iae, lngiltereye mÜm• 
kün olduğu kadar sıkı bir ıurette bai· 
lı olmaktır. 

Müttefik bir İngiltere • Fransa, de
nizlerin serbestiıi demektir; bilhasaa 
Akdenizin serbeıtisi demektir, ve son· 
ra Metropollerle müıtemlekeler ve do
minyonların tehlikeden masuniyeti de· 
mektir. 

Polisin vazife ve 
salô.lıil}el leri nelerdir? 

Bu husustaki layiha dün Millet 
Meclisinde kabul edildi 

Ankara, 4 (Hususi) __,_ Polisini 
vazife ve salahiyetleri hakkındaki 
layiha mecliste kabul edildi. Bu 
layihanın hükümlerine göre polis, 
asayişi. ammenin ve şahsın tasar· 
ruf hürriyetini, mesken masuniye
tini, halkın hukukunu, can ve ma· 
lını korur. Yardım istiyen çocuk, 
alil ve acizlere muavenet eder. A
ğır hapis cezasını müstelzem suç· 
lularla ammenin aleyhine cürüm 
itlemitlerin, yabancı memleket • 
lerden Türkiyeye kaçanların, 
memleket içinde bir yerden diğer 
bir yere naklolunanların, fuhuş yü
zünden bulaşık hastalıkhların, 

müddeiumumilikçe lüzum göste • 
rilenlerin parmak izlerini almağn 
salahiyeltardır. 

Hariçten gelecek filmlerin, içe· 
ride yapılacak filmlerin gösteril . 
mesi polisin iznine bağlıdır. 

Otel, gazino, sinema ve sair eğ
lence yerlerinin açılması polisin 
tahkiki ve en büyük mülkiye me· 
murunun izniyle olabilir. 

Ahlak ve umumi terbiyeye uy· 
gun olmıyan, izin iz açılan yer • 
Ieri polis en büyük mülkiye me • 
murunun emrile kapayabilir. 

Polis, askerlere mahsus bilu· 
mum silahları ve namlusu 15 
santimden uzun tabancaları, izin· 
ıiz satılan silahları ahlak ve umu· 
mi terbiyeye uygun olmıyan farkı 

nota ve emsalini alır ve adliyeye 
verır. 

Hayasızca konuıanları ve tür -
kü söyliyenleri, kadınlara ıöz a • 
tanlan, gençleri ahlikıızlığa tet
vik edenleri poliı meneder. 

Polis, 18 yaıından küçük olan~ 
!arın barlara girmelerinin önüne 
geçer. 

Layihanın müzakeresi ııraaın
da Hakkı Tarık Bey, bir film çe

kilmeden önce ıenaryoıunun po • 
lisçe görüleceği maddesi üzerinde 
dedi ki: 

"- Maddenin tatbiki güç ola· 
bilir. Aktüalite filmlerinde hadi· 

senin geçiti film almağa imkan ve 
zaman vermez. Amatörler de kü• 
çük makinelerle film çevirmekte
dirler. Bundan baıka bir neıir 
vasıtası olduğuna bakarak bunlar 
hakkında takyidat koymak yerin
dedir. Ancak bu güçlüklere mey• 
dan vermemelidir.,, 

Dahiliye vekili, bu huıuıta ni • 
zamname yapılırken bunların göz 
önünde tutulacağını ve hükümler 
konulacağını söyledi. Bilahare 
Hakkı Tarık Bey, abone yazmak 
ilan almak vaııtasiyle vesikasız 
dolaşanların, ıantajdan, gazeteci
lik dolandrrıcılıiından takibat al• 
tında bulunanların poliaçe menini 
istedi. Teklif ettiği madde layiha• 
ya ilave edildi. 
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M~nolog i 
DERSLER J 

5 
- Durun Efendim azıcık ta si- den zor kurtardı amma gece dola • Sanki onun korkunçluğu yetmiyor- ~ 

ze derdimi söyliyeyim: Geçenlerde ba kapatılmaktan kurtaramadı. muş gibi, koca kafalı Minkale şap- g 
numara lı~ğıdınu babama götür- • * * kalı Pergel bacaklı Hendese "Geti- ~ 
düm ve nezaketle eline verdim, o· Gece oldu, ben de dolaba girdim. rin şunu karnını yarıp hacmini öl - ~ 
kumağa başladı; rica ederim siz Hem de ne giri~, paldır küldür. çelim" demez mi? Bittim efendim, --~ 
söyleyin, daha yarıya varmadan Kimse işitmesin amma epeyce kork- bittim, korkudan tir tir titriyerek, ic= 
numaraların nihayeti anlaşılır mı? tum doğrusu; içerisi kapkaranlık, utancımdan tcrliycrek ve etrafım -
Bizim peder bey daha yarıya var • hem de tavanda fareler oyniyor. dnn bana şafaat edecek bir hami a- ~ 
madan kağıdı elinden attı, vay e • 1 Başladım sessiz sessis ağlamağa. rayarak kapının yanındaki duvara f 
fendim vay •. O ne hiddet, o ne şid- Derken efendim, ağlarken uykuya dayandım; bayılacak bir haldey • ~ 
det! Kendimi alimallah mümeyyiz- 1 dalmışım. Uyandığım zaman kapı dim. Bu esnada içeri bizim muallim ,= 
!erin huzurunda sandım. vuruluyordu, hemen açtım; elinde bey girdi, hemen koşup ayaklarına 

- Ay bu ne biçim numaralar? bir çok şişeler, tüplerle (Kimya) kapandım ve bir daha tenbellik et- \ 
i§ 

na, boyun devrilsin, ben sana bu düşüp bayılacaktım. Bana: "Haydi * * * 

; 
! 
E 

Şunların haline bak, ne fena, ne fe. yanıma cirdi. Az daha korkudan miyeceğime dair söz verdim. =---=--~ 

kadar emek vereyim de sen.... yu""ru·· sc · d lcrı"n m hk • e Bir tıkırtı ile uyandım .. Terden 
, nı ers a emesın =----_-_=:=-Lafını yarıda kestim. Doğrusu götüreceğim, dedi. Karanlıklar i- bütün elbisem sırsıklam olmuştu: 

İlk canbaz İtalyada çıkmıştır. 1785 § 

tarihinde Martini isminde otuz ~eş ~ 
yaslarında bir İtalyan on iki metre u

zunluğunla iki direğin tepesine geril-

mis bir tel üstünde yürümüştür ve is

kemlede oturarak muhtelif numaralar 

vapmıştır. 

~ 
!l 

' 
azametime dokunmuştu. çinde epeyce gittik, nihayet koca- Anneciğim dolabın kapısını açmış; 

- Bey baba! Dedim, onları ben man bir snlonn girdik. Burada bü- sanki rüyamdan haberdarmış gibi: E 

yazmadım ki, muallim bey yazdı, yük bir kürsü üzerinde dersler otu- "Artık ç.alıtacaksın değil mi?" Di - --=~ 
fenalığı ona ait... ruyordu. Biz içeri girince şapkası- yordu. 

Vay sen misin bunu söyliyen; al na bir çok rakamlar yazılı olan He- Ankara Kız Lisesi ~ 
~ sana çat .. Al sana pat .• Annem elin- sap "Getirin şu tenbeli" demez mi? Saadet Tevfik ~ 
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Eski gemiler l_ı 1 
j Resimli bulmaca 

Yılanlı 

Havada 
.. .. 

yuruyor 

Meşhur canbaz Martini ilk defa 

canbazlığa ba§ladığı zaman bir İtal -

yan arabacıyı arkasına alarak, on iki 

metre yüksekte gerilmiş ipin bir u -

cundan öteki ucuna muvaffakiyetle 

götürmÜ:i ve bundan sonra meşhur ol

mu§tur. 

çocuk 
' 

1 ~ . . l 

Yukarda resmini gördüğünüz gemi, on üçüncü asırda (M. S.) eski lspanyol 

lonanmasına mensup bir (Karaka) dır. Harpte en faı:la muvaffakiyet gösteren 

.JU gemiler iki cephesinde on ikiterden 24 topla mücehhezdi. Kırk dört kürek

le tahrik edilirdi. Her küreği dört kürekçi çekerdi. O devrin Türk donanmasında 

da bu gemilerin benzerleri vardı. 

1 1 Şen fıkralar 

1 
Cevaplı bilmeceler 

1·aıebenin dertleri -------
Yaz tatili 

Turing klubün nazaı1 dikkatine 
İmtihan .. Bakalorya .. Bir daha im-

tihan .. Kavğa, gürültü.. Ge~mek ve -

- Kafasının üstünde yürüyen şey ya sınıfta kalmak... Ve nihayet tatil. 
Peki amma, bundan sonra da yakamı
zı öyle bir brrakış bırakıyor ki.. Mek
tepler açılıncaya kadar arayan, soran 
olmıyor. 

nedir? 
- Ayakkabıya çakılmış çivi .. 

• * * - Kimin bir gözfi olduğu halde ;\ra-

sından göremez? 
- Dikiş iğnesi .. 

"' * * 

Avrupa talebelerinin tatil hayatla
rına bayılıyorum: Kaiile kafile se -
yahatler tertip ediyorlar. Küme kü -
me eğlenceler •• Gezintiler. - Alfabe içinde en temiz harf han-

Avrupadan vazgeçtik .. Hiç olmaz
zaman sa, yakın şehirlere ucuzca seyahatler 

gisidir? 
- (B) harfidir .. Çünkü her 

(SABUN)un ortasmda durur ... 

* * "' - Tüyden hafif olduğu halde 

tertip edilemez mi? Hem güzel bir yaz 
mevsimi geçirmiş, hem yakın şehir 

beş ve kasabalarımızı tanımış oluruz. 
Hocalarımız istirahate çekilecek -

ler .• Dinlenecekler. Haklarıdır da, fa
kat, Tı.rring Klüp bu işle meşğul ola-

dakika tutamıyacağınız şey nedir? 
- Nefes .•• 

At meraklısı maz mı acaba? 

M 11. ki t l b . İstanbul lisesinden: M. N. ua ım at mera ısı a e esıne ' 11111ııı111ıı11111111ııınıııı111111111ııııııııı11111111ııııııııııı11111111ııı1111111ııııı 
ıordu: K 

- Ata binmesini öğrendin mi? azan an 
- Evet hocam! .. Mükemmel 

bıniyorum ... 
- inmesini de öğrendin mi? 
- Bunu öğrenmeğe lüzum gör· 

nıüyorum, hocam! Çünkü ben ın
meden, at beni indiriyor ... 

Yazız hlklye : 

21 Haziran tarihli bulmacamızda: 
Fatihte Sofular, Yeşiltekke sokak 98 
de Nebahat Hanım birinci gelmiş ve 
bir yazı takımı kazanmıştır. 

(Diğer kazananların isimlerini ya
rınki nüshamızda okuyunuz.) 

... flllll1111n-ll Zıt "1111111•-ıı1111"1 

Bu resimde büyük köpeğin ko

valadığı kiiçük bir köpek var.. A
caba nereye saklanmış? 

(Bulduğunuz resmi boyalı kalem
le işaret edip gönderiniz.) 

Doğru halledenlerden birinciye: 

ÇOK ŞIK BiR SAAT 
İkinci ve üçüncüye büyük birer ku

tu çukulata ve ayrıca (150) kariimi
ze de muhtelif hediyeler verilecektir. 

(Bilmece müddeti 15 gündür) 

Gaz maskesi 

İleride olacak harpler için bütün 
milletler var kuvvetiyle hazırlanıyor
lar. Bundan sonra muharebeler hava
da olacak ve zehirli gazlarla insanla
rın kolayca öldürülmesi yolları arta -
caktır. Maamafih bu tehlikeye karşı 
tahaffuz çareleri de bulunmuştur. Yu
karda gördüğünüz tahaffuz maske
siyle zehirl i hava mıntakası içinde sa
atlerce dolaşmak rr.ümk(indür. 

A vrupnda son zamanda yılan beslemek moda oldu. Bir çok aileler tedarik 
ettikleri yılanları küçükten terbiye eder ek ev içinde bunlara çocuk gibi bakmak
tadırlar. Bcrlinde bir çocuk yılanlarla oyniyarak para kazanmaktadır. YıJanlaı ı 
beslemek bir adam beslemekten daha güç ve masraflıdır. Gördüğünüz ydanlar 
on günde bir tavşal'l ve tavuk yerler. Bunlara her gün süt banyosu yapılır. 

.................................................................................................. 
Mekt~plerdc 

Bu sene elişleri çok 
mükemmeldi 

Bu sene mekteplerde açılan el iş

leri sergileri diğer senelere nisbetle 

daha mükemmel ve nazarı dikkati ~a
lip eserler teşhir ettiler. Selçuk tale -

helerinin iç çamaşırları işleri ve Üs -

küdar Kız Sanatlar mektebinin yeni 

şapka modelleri cidden takdire layik

tır. 

Halkımızın bu müesseselere iş si

pariş etmeyip te daha kötü modelleri 

hem de iki misli fiatlc satın almalan 

doğrusu hayretle karşılanacak bir gaf
lettir. 

Bu işleri kendi ~ocuklarımıza yap
tırmakla hem nefis ve zarif şeyler sa
tın almış oluruz, hem de paramız ya
bancıların cebine gitmez. 

Memleket yavrularım ve nefis sa
natları himaye edelim. Yazıktır! 

!~ HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu 
5 Temmuz 1934 ıı ... _____ ... 

1 ;-1 Faydalı bilS'ıiler 

1 1 
Hayvanlar 

Hayvanların yavrularına karşı gös

terdikleri şefkat hemen insanlar dere-

cesinde belki de daha fazladır. En sa

kin bir hayvan yavrusunu tehlikede 

görünce arslan kesilir. Artık onun i

çin ölüm tehlikesi falan hatıra gelmez. 

Onun düşüncesi yalnız yavrusunu kur

tarmaktır. Hayvanların yavruların~ 

karşı gösterdikleri ihtimam onları ha

yata hazırlanıncaya; yani kendilerini 

idareye muktedir olacak devreye ge

linceye kadardır. Ondan sonra ana yav· 

rusunu yavru da anasını tanımaz olu· 

yor. Bu ilk zamanlarda gösterdikleri 

dikkat hayvanların bütün hayatlarına 

hakim olan sevki tabii denilen bir kuv

vetin tesirilcdir. 

Bir makineyi tahrik eden buhardan 

o makine nasıl bihaber ise hayvanlan 

idare eden sevki tabiiden de hayvan

lar aynı suretle bihaberdirler. 

.. 



Jack Hilton ve Mary Carlisle 

Kadın1n güzel 
zeki 

giyinebilmesi 
olması lazım ! 

• • 
ıçın 

Holivut da rne"hur M'k" M • 
d 

. "' ı ı avs'ı ı· 
cat e en bır karikatu·· tk" 1 r ıana arı o du-
ğu gibi, bir de h . . .. d ınc~ ur clbısc Desına-
ru var ır. 

İ&rni Adrien. 

Buna ger .. ·· :ren gunu soruyorlar: 
"Çok iyi giyinmiş bulduğunuz bir 

kadının bu m aff k" . d . • ' uv a ıyetın ekı sır ne-
dır? Bun b" k • . .. .. u ır ço ıınema artııtlerinde 
goruyoruz. Elbisenin cazip görünmesi 
kadının .. ıı· ~ · . guze ıgı sayesinde midir? Ga-
rabctıne mi müstenittir. yoksa kadı· 
ndın ~z.un boylu mu olması şarttır .. Ne 
ersınız? 

Modaları İcat eden genç sanatkar 
b"tü b u ~ • u gayrete kaprlmış kadınların 
beynını kamaşbrncak, bir cevap veri-

Mir na 

yor: 
"Hayır diyor, bunların hiç biri de· 

gil. Kadının güzel giyinebilmesi ıçın 

zeki olması lazımdır, bütün muvaffa· 
kiyet zeki olmasındadır. Basit bir yüzü 

olur. Hatta çirkin bile ... Boyca kısa o· 
lur, uzun olur ••• Bunların hiç teıiri yok
tur. Fakat, bir kadın zeki ise, güzeJlik 

ve bütün ıuni yakışıklığı ile, dünyayı 

ayaklarının ucuna getirebilir •.. 

••Buna mukabil, kadının güzel ol
ması, şık olmasına manidir. Güzelliği, 

sun'i zerafeti içinde kaybolur. Böyle 

kadın, gene zekası sayesinde, ıade gi
yinmeği bilmelidir. 

"Her ikisini de telif edebilene artık 
bir ilahe denir .. ,, 

Loy 

San'at mı, 
zanaat mı? . 
Büyük bir san'at
karın düşünceleri 

Sinema sanat mı, yoksa "zanaat" 
mı? güzel sanat mı, yoksa sadece san
at mı? Bu, Selami İzzet Beye, "Soh • 
betler" i için, sık sık ilham veren bir 
mevzudur. 

Bir Fransız gazetesinde meşhur 

Leh piyanist ve bestekarı Paderevski' • 
nin ağzından, Selami İzzet Beye, do -
layısiyle, cevap teşkil eden bir müla -
kat gördük. Zamanımızın çok kıy -
metli sanat adamlarından biri olan 
Padereveski'nin sinema hakkındaki 

düşünceleri Selami İzzet Beyin dü -
şüncelerine hiç te uymıyor. O, sine -
mayı "Gözler için bir musiki" addet· 
mektedir. 

Mülakatı aynen naklediyoruz: 

" - Sinemayı seviyor musunuz? 
- Tabii, preatiş ediyorum. Hafta· 

da hiç olmazsa iki üç defa sinemaya 
giderim. Muıikiıinaı olup ta sinema • 
yı sevmemek kabil değildir. Seslerin 
ve §ekillerin musikisi sıkı bir surette 
birbirine bağlıdırlar. Bazı filmlerin 
parçalan vardır ki, muayyen bir bes· 
le parçası hissini verir. 

- Bana söyledikleriniz hakkında 

bir miıal verebilir misiniz? 
- Tabii. Mesela Bek Strit (İstan

bulda hayatım sana feda ismi altında 
gösterilmişti). Filmi benim gözlerim 
için bir Şurnan musikisidir. O ne film .. 
Baştan başa ne muztarip bir melodi .• 
Ben film müelliflerine niçin sahne va
zıı denildiğini anlamıyorum. "Film 
bestekarı" demek icap ederdi. 

Şüphesiz Amerika sinemasının u
sulleri mükemmeldir. Fakat bu ancak 
Amerika glM ••yi'l"Cİ•İ çok fazla olan 
memleketler için kabildir. 

Holivut'un filmleri romanlardan, 
piyeılerden, hikayelerden alınmııtır. 
Yani ekseyira müellif filmin yapılma· 
sında hazır değildir. Franıada bazı ıi

nema şirketleri bu usulü Amerikalı • 
)ardan kopye ettikleri için müelliile 
te~rlki mesai gibi kıymetli bir unsur • 
dan mahrum kalmı~Jardır. 

- Amerikada Greta Garbo ve 
Marlen Ditrihi tanıdınız mı? 

- ikisini! Onları şahsen tanırım. 
Los Anceles'te verdiğim bir konserden 
sonra şerefime verilen bir ziyafette bu 
iki ilahi mahlUk ara11nda oturmak sa
adetine mazhar oldum. 

Bunların her ikisi de o akşam gibi 
basit birer kadın oldukları zaman 
halktan saklııdıkları iç güzelliklerin a· 
ğırlığını ulvi bir şekle koymuşlardır. 

lrene Hervey 

Lilian Harvey Amerikan sinema 
şirketlerinden şikayet ediyor! 

Son zamanlarda Amerikada çalış

makta olan Lilian Harvey mensup bu
lunduğu şirketle mukavelesini bozmuş· 
tur. 

Lilian Harvey Holivutta F ox şirke
ti hesabına "Serenad,, filmini çevirme· 
ğe hazırlanıyordu. Mevzuu Viyanada 
ve meşhur Kompozitör Schubert'in za· 
manında geçen bu filmin ilk sahnele
ri çevrilmek Üzere iken Lilian birden
bire Amerikadan ayrılmak karnnnr 
vermiştir. Lilian Harvey bu kararını 

vermeğe amil olan sebepleri şöyle an
latmı,tır: 

" - Amerikada yaptığım filmler, 
daha önce, A vrupadaki filmlerim sa • 
yesinde kazanmış olduğum şöhretin 

azalmasını intaç etmekten başka bir 
şeye yaramamıştır. Amerikada daha 

]oan / 

çok para kazanılıyor amma bir sanat
kar paradan evvel kendi şöhretini dü
şünür. Amerikadaki üçüncü filmim o· 
lan "Seranad,, da da bana çok fena bir 
rol verilmiştir. Fena bir rol temsil et
mektense daha az para kazanmağı mu• 
vafık buluyorum." 

Lilian Harvey mukavelesini feshet
mekle beraber henüz Amerikadan ay
rılmamıştır. Bunun sebebi, sevimli yıl
dızın Avrupa ve bilhassa Alman film 
ıirketlerinin tekliflerini beklemek iste
mesidir. 

Lilian Harvey'in "Serenad,, filmin· 
de oynamak istemeyişi PatPnttersonun 
işine yaramıştır. Çünkü bu filmde 
Lilian Harveyin yapması mukarrer o
lan rol bu artiste verilmiş bulunuyor. 
Malum olduğu üzere Pat Patterson 
Charles Boyer'nin karısıdır. 

Crawford 
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Antep yolunda mütecavizler Bartın da Bütün Mersini soyacaklardı 

Adana ya gelen hanende
leri zorla kaçıracaklardı! 

Kozcuğaz köy yolu yarın 
merasimle açılacak 
Bartın, (Hususi) -
On dokuz kilometrelik Kozcu

ğaz köy yolunun inşaatı tamamen 
bitmi§, büyük, küçük 41 menfez
den 37 si de ikmal edilmiştir. Son 
dört tanesinin Üzerleri örtülmek
tedir. Bu iş de nihayet bir hafta 
içinde bitirildikten sonra, yolun 
açılma merasimi yapılacaktır. 

Dört bin lira yerine dör 
lira ya, kanaat ettiler 

Adana, (Hususi) - Seyhan! 
parkı ıahibi Fazıl Bey Ayıntapta ı 
bulunan Kanuni Ali, Kemani 
Haydar efendilerle birkaç hanen -
de kadını Adanaya getirmek üze .. 
re gitmişti. Ayıntapta bunlarla 
uyu,muş, yola çıkmı~lardır. Çal
gıcıların anlattıklarına göre, 
Haydar efendi ile hanende hanım- 1 

ları taştyan otomobil önde gidi
yormuş. Maraş yolu üzerinde ön
lerine ımsızm Ayıntaplı birkaç ki
şi çıkmıştır. Bunlar otomobile 
durmasını ıöylemişler ve durma
yınca ateş etmişlerdir . Bu tehli • 
keli vaziyet üzerine şoför hemen 
otomobili hızlı sürmüştür. Bu es
nada otomobilde bulunan bir inzı .. 

bat neferi de mütecavizler üzerine 
ateş etmiştir. Otomobil süratle 
Y amaçoba köyüne gelmiş, yolcu
ları köy kahvesine indirmİ§tİr. Bu 
köyde şoför otomobili muayene 
etmiş yedek lastiğin düştüğünü 

görmüş, geldiği istikamete doğru 
yollanmıştır. Şoför lastik aramak 
ta iken mütecavizler köye gelmiş .. 
ler, kadınlara sarkıntılık etmiye 
başlamışlardı~. Şoför yolda jan
darmalara rasgelmiş, onları oto• 
mobile alarak g_öye getirmiş, bu
rada jandarmalar mütecavizleri 
yakalıyarak kollarını bağlamışlar .. 
dır. Mütecavizler Ayıntaba gö-
ti.irülmüşlerdir. 

Açılma merasimi için 6 tem• 
muz cuma günü tesbit edilmiştir. 

Merasime vilayet erkanı ile Bartın 
ve köyler halkı davet edilecek, 
merasimden sonra eğlenceler ya
pılacaktır. Şu suretle, merasime 
iştirak edecek olan halkın güzel 
bir kır alemi yapmasına da imkan 
hazırlanmış olacaktır. Şoförlerle 
görü§ülerek o gün için otomobil 
seferlerinde de mümkün olan u -
cuz tarifenin tatbik ettirilmesi dü-

A da pazarında lig maçla .. ,ün_ülme-kte-dir. __ 

rı devam 
Adana Ziraat ban
kası buğday alıyor 

ldına.nyurdu-Yenihilali d. G Adana, 3 (Hususi) - Şehri· 
yen ı. eyve miz ziraat bankaunm müstahsil .. 

Sakarya maçı 
Adapazarı, 3. (Hususi) - Bu haf

ta lik maçlarına devam edildi. Sakar
ya Spor i~e Geyve idman yurdu, Ada
pazan idman yurdu ile Yeni Hi al 
kartılattılar. 

1 

k ld den buğday alma İ§i hararetle de-
y arım a 1 vam ediyor. Banka Kıbrıs cinsle-

Haf oyuncusu olan Emin meı·kez mu- rini 3, yerli cinsleri de 2, 70 kuru~a 
hacim yerine ve bu mevkide oynıyan almaktadır. 
Hakkı içe verilmişti. Be§ genç oyun -
cudan müteşekkil olan ve içlerinde İ b

rahim, Necdet, Hakkı, Zeki gibi birin
ci ıınıf futbolcüler bulunan bu 
hat ara paalarile ve açıklar vaııtasile 
yaptıkları akınlarla hasım n11ıf saha · 
sına yerle§ti. Esaıen müdafaa ve mu
avin hatları da kuvvetli olan bu takı

mın şampiyonluğu kazanacağı beklen· 

mektedir. 

Bankanın düne kadar aldığı 

yerli ve Kıbrıs liuğClaylarının u
mum yekunu tahminen 1.200.000 
kilo kadardır. Eski Şinasiler fab
rikası depolarının bir iki güne ka· 
dar dolacağını nazarı dikate alan 
banka çiftçinin herbangi bir zor
luğa maruz kalmaması için elinde 
mevcut diğer depoları hazırla

makla meşguldür. 

Mersin, 2 (Huıuei) - - Çarşam· 
ba günü eşine ancak sinemalarda 
tesadüf olunabilecek bir hırsızlık 
vakası oldu. 

· Evi soyulan zat tüccaı Mahmut 1 

Hamis Beydir. Mahmut Beyin bi
tiş;ğinde Kemal isminde birisi o • 

turmakta ve komşuluk dolayısiyle 
eve girip çıkmaktadır. Kemal bir 
gün ayrancı Derviş Aliyi yanına 

çağırmış: 

- Günde yüz ayran satıp elli 
kuruş kazanıyorsun, Vazgeç bu iş

ten.. Şimdi ev sahipleri hep yay-
1 lada parti vurmak zamanı ... ,, ele· 

miştir. 

Kemal, ayrancıyı Göznede tul· 
tuğu kahveye yollamış burada 

bir hafta kadar ip, çuval ve sair 
hırsızlık malzemesi tedarik edil -

miştir. Bir gece iki ortak yaya O• 

larak Mersine inmişlerdir. Ke
mal, Devriş Aliyi kimseye göster-

' meden evinde saklamıştır. Mer• 
ainde vasi mikyasta hırsızlık yap-

f 

mayı göze alan bu iki arkadaş, 
Mahmut Hamis Beyin evine gir • 
mişler üst kata çıkmışlardır. Ke • 
mal dış kapıda gözcü olarak kal
mıı, Derviı Ali de bir odaya gi
rerek öir taöanca ı almıştır. er-
viş Ali başka bir odada bir sandı
ğın kapağını kıracağı aıra<la pen· 
cereden Mahmut Hamis Beyin 

baktığım görmüştür. Derviş Ali 
vaziyeti hiç bozmamıt, hemen ta• 
bancayı ev sahibine tecvih etmit 
ve: 

- Hiç kıpırdama. Paraları ver 

Birinci maç Geyve ile Sakarya spor 
araa..ıda yapıldı. Her iki takım müsa
vi kuvvette oldukları için zevkli bir o· 
yun ıeyredeceğimizi bekliyorduk; fa. 
kat buem Süleyman hey oyunu çok 
fena idare ettiğinden oyunun zevkini 
kaçırdı ve bu yüzden oyunculara asa· 
hiyet sirayet etti, oyun da çığırından 
çıktı. FutboJ heyetinden çok rica ede
riz~ Hususile lik maçlarım idare ede
cek hakemlerin intihabı keyfiyetini bir 
kayde tabi tutmall lhımdır. Böyle fe
na bir idareden sonra bir didi,me ha
l ini alan oyun iki ikiye berabere niha
yetlendi. Her iki t~kımın gayri nizami 
oyuncu oynattığı ıöyleniyor, neticenin 
ne ~ıacağı malum değildir. 

idman yurdu Yeni Hilali 
yendi 

Bugünkü· listede çok enteresan tahliller vardır. 3, 6 ve 
12 numaralı yazılar, grafoloji mütehassısımızın nazarı 

Ot~enberi aralarında ıaraılmaz bir 
rabıta bulunan bu iki dost k1übün sa· 
va,ı çok z'lvk:i oldu. idman yurdu has 
mına nazaran kuvvetli olduğu için o
yuna tam bir hakimiyetle başladı. Bı -
rinci haftaymıda üç, ikinci haftayım

da da dört gol atarak maçı yedi sıfır 
kazandı. ikinci devre sonunda Yurt 
kaleciıi Kamil, fedakar oyunu neticesi 
yediği bir diz darbesi yüzünden ba · 
yıldı, oyundan çıktı. Yeni Hilal, Y ur
dun teknik oyununa nedenıe biraz ıer• 
ve favullü bir oyunla mukabele etti ve 
bu ae'beple fazla sayı ile mağlUp olma
sına ıebebiyct verdi. 

1 dmıın yurdu bu oyuna değitik bir 
kadro ile çıkmıJb. Kazandıkları sayı 

adedinden de anlaşılacağı üzere bu te
beddülün yerinde yapıldığı görüldü. 

............................................. 

Seksenıik ihtiyar dereden 
geçerken boğuldu 

Çorum, (Hususi) - - Cumarte
ıi günü Karaca köyünden Tekke
şin oğullarından 80 yaşında Hüse
yin ağa tarlasından dönerken şid· 
detli bir yağmura tutuJmu~, bir 
müddet bir yerde saklanmış, sonra 
dereden geçerken an11zın gelen 
ıelde bojulmuıtur. 

dikkatini celbetmiştir 
1 - M. Kamil (Bandırma): Mü-

tevazi ve mutedil tiplerden. Uzağı gö
rür. Hadiseler karşısında soğuk kan
lılrğmı muhafaza eder. Muktedirdir. 
Hesap işlerinde muvaffak olur. Muhi
te karşı hüsnü niyeti vardır ve fayda
lıdır. 

2 - B. N. Servet (Ankara): Asa
bi ve kıskançtır. Musikiye istidadı var· 
dır. Müsriftir. Ekseriya kararsız ve 
mütehavvildir. Kimseye itimat etmez. 
Yalnız bu günü düşünür .. İhtiyatkar 
değildir. İçkiye karşı büyük zaafı var
dır. Geçimsizdir. 

3 - N. S. 65 Belkis (Samatya) : 1 
(Mektubunuzda üç türlü yazı yazmış
sınız!) İmzanız , fevkalade hırçın ve 
asabi olduğunuzu ifade ediyor. Mek
tup metnine göre soğuk kanlısınız ! 

Aşağıdaki yazdığınız adres hayalper
ver ve mütecessis tiplerden olduğunu
zu gösteriyor. Hiç kimsenin yaradılı
şında biribirine bu kadar zıt evsaf bir 
arada görülmemiştir. Liltfcn bir tür
lü yazı gönderiniz! Yazınızın üçü de 
şayanı dikkattir. 

4 - 777 C. S. N. (Nişanta§): Kor
kak ve cesaretsiz tiplerden. Evhamlı
dır. İhtiyatı sever, hatt~ korkaklığı, 

fazla ihtiyatkar olu~un_dandır. Fazla 1 
düşünür, geç karar verır. Hafızası kuv-

vetlidir. Hayatını hayırlı işlere vak -
fetmekten hoşlanır. 

5 - Ayten Ziya (Fatih): Hayal
perver tiplerden. Yaylı sazlara istida
dı vardır. Şiir ve musikiden zevk du • 
yar. Maddi işlerde muvaffak olamaz. 
Fazla ketum değildir. Sefahata meyli 
vardır. Ya~ı ilerledikçe zekası ve u • 
zağı görmz kabiliyeti inkişaf edecek
tir. 

6 - (lzmir K. Y. Monte karlo: 
Maco:aperest tiplerden, fikir ve iş

de sebat etmeyi manasız bir hareket 
telakki eder. İstikbal hakkında hiç bir 
düşüncesi yoktur. Eksa·ıtrik fikirleri 
vardır. Geçici heveslerinin esiridir. 
mübalagayı şiir ve musiki kadar sever. 
Hayatta en büyük düşmanı iktisatcı· 

lardır. Tasarruf hakkındaki nazariye
lerin vesim ve vesveseden doğduğuna 
kanidir. 

7 - (Ankara) Bedia Niyazi: 
Mutedil ve azimkar tiplerden. İşle

rinde daima muvaffak olur. Sakin ve 
mütevazıdır. İktisadı sever. Sefahate 
meyli yoktur. Riyakar değildir. Zeki 
ve faaldir. 

8 - (Divanyolu) Ali Şevket: 
Az yalan söyler. Çabuk inanır. 

Hüsnü niyet sahibidir. Paraya ve ser
vete düşkiin değildir. Münzevi hayat
tan hoşlanır. Yaysız musikiye (ney. fi. 

1 
lüt gibi) istidadı vardır. 

9 - Abdurrahman Cenani: 
Ketum ve inatcı tiplerden. Egoist

tir. Fikirlerinde itrat ve insicam var
dır. Riyakar değildir. lnhinadan hoş
lanmaz. İşlerinde vuzuh ve intizam a· 
rar. Hayalperver değildir. Scbatkar
dır. 

1 O - Şaziye Memduh: 
Zekidir. Hahzast yaşile beraber in

kişaf edecektir. Azimkardır. İtidal ve 
muhakeme sahibidir. İyi bir idare me· 
muru olabilir. Müsrif ve mübalagacı 

değildir. Zevki selimi ve hüsnü intiha
bı vardır. 

11 - ( l:ımir) Murat Sacit: 
Asabi ve mütcessis tiplerden. F.kse

riya kıskanç ve hırçınGır. Kimseye iti
madı yokt'.lr . Geçimsizdir. Kadına knr
şr zafı vardır. Bira :ı; müsriftir. Müba
lagayı sever. 

12 - (Moda) Emil Yanings: Es
rarengiz işlere atılmaktan zevk duyar. 
Ketumdur. İnatçıdır. Musikiden lıo~
lan:naz. Faal bir detektif olabilir. U
zağı görtiş kabiliyeti süratle inkİŞ<if 

etmektedir. Dostlu rna inanınr gibi 
görünür, fakat hiç birine itimadı vok
tur. (Bugiir.kü mesleğinin kendisini 
manen tatmin etmediğini seziyorurı:ı.) 

Dr. W. 

demiştir. 

Bunun üzerine aralarında 
le bir muhavere geçmitlir: 

.. 

Hırsız - Ben buraya para İ 
geldim. Zengin olacağım. 

- Biz tüccarız. Paramız b 
kacladır. 

- Evde hiç yok mu? 
- Üzerimde dört lira var· 

işte .. 
- Ben halbuki döı-t bin lirB 

lacağımı ummuştum. 

Bunun üzerine hırsız dört Jİ 
yı almış, sokağa çıkarak iki li 
smı arkada~ma vermiştir. Hırs 

!anmışlardır. iki arkadaş Y"' 
lanmışlardır. iki rkadaş 
lnmasalarmış bütün Mersinj sO 

caklarmış ... 
ıı 11nnııımıııru111Hııınımm111lt1""'""""""1111n11111111111110111ınnır1111n ıı ı 

Sünnet 

Burnuvada 141 çocu 
sünnet edildi 

Burnova, (Hususi) -
va cuma gün.ü, müatesna ve J1 

li günlerinden birisini daha Y~ 
dı. Ve 141 çocuğun sünnetler• 
yük bir ne§e arasında lzmirirı 
hur aünnetçici Ahmet Hamdi 
tarafından yapılClı. 

Bu münasebetle düğünü, C" 
huriyet Halk F ırkaıı Burn 
nahiye heyeti bir haf tadanberi 
zırlamakta idi. Burnova ile 

tındağ ve Pınarbaşından da ge 
rilen 141 çocuğa, yeni elbis' 
giydirilmiş ve başta fırka reisi 
mal, idare heyetinden F eh111İ 
Rıdvan Beyler olduğu halde f 1 

muzikasmm da iştirakiyle otob 
lerle kasabada bir gezinti yr. 

mıştır. 

10 30 da Cümhuriyet parl<I 
sünn~te başlanmış ve ameli 
tam iki saat sürmüştür. 

Sünnet edilen çocuklar ltal" 
lalarına yatırılmış ve kendiler 
sıcak çorba, söğüş et, hoşaf " 

rilmittir. 
Akşamleyin çocuklara tô 

pilav, hoşaf verilmiş ve aabaha 
dar, muzika, caz ve davullarl>l 
şeli bir gün ve gece geçiri\mi~l 

Katil Hasan 

Büyük annesjni öldürm 
ten ve evini yakmakt 

beraat etti 
lzmiı-, (Hususi) - Kemalp 

nm Sarılar köyünde büyük an 
Ümmehan hanımı öldürerek e 

yakmaktan auç:u Ali oğlu Has 
ağır cezadaki muhakemesi net 

lendi. 
Maznunun bu cinayeti işle 

ve büyük annesinin evini ya 
sabit olmuştur. Ancak suçıı 
lendiği sırada maznunun a1' 
ve muhakemesine hakim olan' 
ğı anlaşıldığından beraetine k 
verilmiştir. Bununla beraber 
keme heyeti auclunun bir h 
hanede tedavi edilme3İni ele 
ı-arJa,tırmı~tır. 



Erkek böyle olur 
.. ,on sayfadaki resme bakınız!
Bu Avrupalı kadınlar gayet a-

yip .•• Onlardan bir tane, benim 
dırımda da var... Fakat, niçin 
ldi7 ... Niçin bana köpek gibi 
alandı? ... Niçin sahil şehrinin 

1 diti kadar bembeyaz evlerini 
nim için bıraktı? ... Hayret edi
! ... Bu muammayı halledemiyo· 
m! 
Franıızların yaptıkları fehirde, 

usikili, rakılı bahçeler vardır ... 
da, Avrupalı kadınlar, Bedevi 

dınlarından bam batk• bir ö-
ür sürerler ... Deve gütmezler, süt 
jmazlar, it görmezler ... Hiç bir 
y yapmazlar ... Rahat, asude bir 

ür ıürerler .. hleri güçleri süsle-
P püılenmek, danı etmektir ... 

Ben, bir gün, üç zevcem)e bir
le ıehire inmittim. Bu eğlence 
hçelerinin birinin önünden ge

yorduk. 
Zevcelerim, arkamda yürürler-

en: 

- Lihavlevela ... -Diye ıöylene
k açık saçık kadınlara baktılar ... 

Sözde ayıplıyorlardı... Fakat 
nden hiç bir §ey kaçmaz ... Onla~ 

kalplerinde nasıl fisku fücur 
lu olduğunu derhal ıezerim ... 

ene de sezdim: 

. " - Ah, biz de böyle olıak ... ,, 
ıye · · · · "'"'"".... • ~ın ıçın yüreklerinden geçir-
klermi far kellim. 

Bu belki, kendi kendilerine bile 
"raf edemedikleri bir hakikattı. 

-··-a·kat, mutlaka bö" l d .. .. .. Y e Uf unuyor-
dı. 

Fena halde hiddetlendim ... Ye· 
i ıırımh kamçımı yüzlerine doğru 
Hadım ... Şaklattım: 
- Alçak karılar! ... -diye hay
rdım.- Etrafınıza bakmanın gü-

lunmaz derecede beyaz tenli, sarı 
saçlı, mavi gözlüydü. 

Vücudum öğle günetine maruz 
kalmıt gibi yanmağo batladı: 

- Çekil. .. Karı ... Beni burada 
günaha sokacaksın! .. -dedim. 

Fakat, o, büıbütün ıokuldu: 

Galatasarayın spor günü 
- Günaha değil, sevaba gir ... G •• 

-~.e~i.- Beni yanına al. .. Sahralar.• ure f: 
gotur ... Kendine kadın yap... Dı· Y, Halter, halat çekme, Galata
lediğin gibi hareket et... Herteye R t • • J _ 
razıyım ... Senin hayatına uya~ı~ ... saraq - ana lRQllCOS maçı 
Adetlerini kabul ederim... Dınıne 

yopılacak 
de girerim ... ille aenin olayım.... Semih ve Lamburuı Galatasaray spor !- Halat çekm:. 15~20 

_ Benimle alay etme ... Netıce •> - 100 metre gulle atma l :>,30 
fenaya varır. karı! ... -diyerek göğ . T?r~iye atletizm alemi~de y~n~, gÜnÜ 6 - 800 metre yüksek at- .. 
sünden kakmak iıtedim. bır hadııe kartıaındayız. lsımlerına lama fo,45 

Fakat, o, etrafına ürkek ürkek yukarı yazdığım Balkanların iki Galataaarayın büyük spor ıünü 7 - Di.k atma 16.15 
baktıktan ıonra, dizlerime kapan- büyük sürat kotucuıu yarın aynı yarın yapılıyor.. 8 - 200 metre uzun atla-
dı: hat üzerinde bayraklarının renk- Ataiıda netrettiğimiz zengin ma 16,30 

_Beni götür ... Ne iıteraen beni leri için yarııacaklar... program içinde geçecek bugün, 9 - 4 ' 100 bayrak 16,45 
öyle yap... Bu müsabakanın ehemmiyetini Galataıaray birinci takımının Yu- 1 O - Galatasaray- Pan-

Arkadatıma göz ettim ... Artık, iki atletin ayni kıymette dereceler naniıtanm en kuvvetli takımların- atinako maçı 17,15 
Kendimi kaybetmittim ... Fran· yaptığını bilenler kolaylıkla takdir dan Panatinakoı'a kartı yapacağı (Atletik müsabakalarda 100 ve 

arzların kız kaçıranlara kartı ne edebilir.. bir maçla nihayet bulacak. 200 met!'ede Balkan şampiyonu 
derece teclit davrandıklarını unut· Lamburu Atinada icra edilen Bu maç, Türkiyenin en eıki ıpor Yunanlı Lambro ve 800 metrede 
tum... Balkan Olimpiyat oyunlarında klübü Galataaarayın 500 üncü ma Balkan şampiyonu Çokola: koşa -

Atlarımıza atladık ... Sarı ıaçlı, yüz metre galibi olmu~ kıymetli çı olacak .. 29 ıenede bet yüz maç.. caklardır. 
mavi gözlü, beyaz ve yumuşak ten bir ıürat kotucusudur. Bu teıadiif te Galatasaray ıpor 2 - Hakem he~·eti Ba.5hakem: 
li kadını kucağıma aldım .. Yel gi- Semih dört senedir Balkan yüz gününe ayrı bir husuiıyet verecek- Biirhanettin Bey. 
bi uçmağa batladım ... Arkam ııra, metre birinciliğini muntazaman tir. Hareket amiri: Her Abrahim. 
arkadatım da geliyordu. Fakat, kovalıyan bu müsabakanın en teh- • • • Kronometrör: \"ildan, Şinasi 
kurtunlar patladı.. Kadın kaçırıl- tikeli yarıtçıııdır. Panatinakos Yunaniıtanın en Reşit, Vedat Abut, Davit, Ahmet 

d w .. ler u''zerimize ate• kuvvetlı" takımlarından bı'riıidir.. Fetk ı· ıgını goren • .,. Büyük bir tesadüf latanbulda ·er · 
ederek arkadatımı öldürmütler, a· yapılan bir müaabakada bu iki Galataıaray da bizim için sayılı 1\luvaAAlet hakemleri: Taruf, 
tını da galiba yaralım19lardı... kıymetli atleti gene yan yana ge- takımlardandır: Rebii, Refik, Nahit, Peridi"'. 

Ben, çöllerde şimtek gibi ıeğir- d Bu iki kuvvetin çarpı,ması öyle Atlama hakemleri: Ali Rız<ı, Ce 
1 V h 

tir i .. 
terek gece yarııından evve a a- ümit ediyoruz ki, bizlere yarın gü- mil, Tahir. 

Sür' atine hemen hemen seneler 
mıya vardım ... Kadını çadırıma ka zel bir oyun ıeyrettirebilecektir. Atma haken1lPıi ·. hmet Fetke-
pattım ... 

Onun, o günden beri ef endiıi· 
yim ... Hem de naııl efendiıi !. .. 

Yalnız, bir gün, garip bir hidi
ıe oldu ... 

denberi haki molan Semih kendi 
meaafeıinde lstanbulda bir defa 
meıhur Parisli kotucu T eara mağ
lup oldu .. 

Semihin formda olduğu muhak 

Yunan takımı atletik bir oyun 
oynamakla tanınmıttır. Hemen 

ri. Ekrem. Hayati, Mu~ 1\aznn. 
~piker: Suat. 

~~~~~~U......,WAiUMl'lliil~~i.liıi.-ı ....... .INıııilılılati,,..,,~.,_,~ ~eaia 
-~··-0ünüze bakın ve yolunuza devam çiler, ufukta, aölpler belirditini onda irinin rolü olduğu bu itte 

bütün oyuncuları ıeri ve atılgan
dır. Teknik huıusunda iae bizden 
atağı olduklarını, ve futbolü biraz 
kan•......._~ ... ....,_ ...

Güreş hakemleri: Ahmet Fet
keri. Seyfi, Cenap. Sadullah. İs
mail Hakkı Beyler. 

Hakem heyetinin 5 Teınmuz 

934 Perşembe akşamı saat l6 fla 
kfüpteki toplantıya teşrifleri ıic!\ 

olunur. 
Demin çartaf altındaki açık tek 
zlerinde ihtiras parlarken, şimdi 
lıınlık ve bir ürkeklik belirdiğini 
rdüm ... 

- Emrederain ... Kızma, erkeği
iz ! ... -diye itaat ettiler ... 
Mağrurane yürüyordum ki, bah-

de otaranlardan züppe iki Fran
z zabiti ayağa kalktı: 

- Vahti herif ... Hali. medeni
tten haberin yok! 

Bu kadınlara niçin vuruyor
n? ... Kadınları döğmemek lazım 
eldiıini hali öğrenemedin mi? ... 
iye haykırdılar ... 
lhtimal, kılıçlarının kınlarile 

na vuracaklardı. Fakat, bu iki 
bitin yanında bir ıüzel kadın o-
ruoyrdu. O, lllini oldu: 
- Yapmayın ... Sakın ha... Bu 
p, bize öyle aüzel, öyle farka 

ahauı bir manzara ıeyrettirdi 
. ş·· ' Ş" ' d' ı... nr • ur··· • ıye &özlerini ıe-

lara çevirdi. 

Kadının "yapmayın!,, diye ma
i olmaıı üzerine, erkekler, der . 
al, rüku ederceıine eğildi. yerle
' ne oturdular ... 

Bu, ne biçim kadın?.. Bunlar 
' türlü erkek? ... 

Biraz ıonra, kar•larımı devele
·n~ bindirdim... Çöl yoluna sal
ım ... Kendim de, t kıam üzeri, di
er bir süvari arkadatımla atları • 
12& atlıyarak vahamıya dönecek 

aöyleailer ... Hayvanıma binerek, kat'l galebe için keıtirme ıöz aöy· 
kılıcımı kutanarak, bakmağa git • lenemez. 
tim. İki arkadatım da petim ııra, Lamburu formda olmasa idi her 
ihtiyaten ilerledi. halde buraya kadar ıelmezdi .. 

Çok geçmeden, süvarisiz bir a- Şu heıaba ıöre iıabın haddi i.-
tm koşa ko§a vahaya geldiğini gör zami derecede gergin olacağı bu 
dük ... Arkasından da, bir Fransız kotuda iki müıabıktan birinin mut 
müfrezesi ilerliyordu. Tanıdım:Bu laka yükıek bir derece ile nihai 
at, ölen arkadatımın hayvanıydı... zaferi elde etmeıi lazımdır .. 
Fransızlar, beygirin, aerbeat bıra- Bu yükıek rekabetin yerini yeni 
kılına, kendi yerine ıidKeğini bir Türkiye rekoru ile kavuttur· 
dütünmütler, onun rehberliiinden maıı dütüncelerimizin en kuvvetli 
iıtif ade ederek izimizi bulmuılar· f d tara ı ır ... 
dı.... 200 Metrelik yarıfl& Lamburu-

Artık benimsediğim Franıız yu Mehmet Aliye kartı seyredece
kadınını onlara veremezdim ... Kur 
tun kurtuna at•tmaia batladık ... 
Son mermimi de tükettim ... Fakat, 
düşmanların cephaneai tükenme • 
mitti ... Baıka çare kalmadığını gö 
rerek cadırlarıma doiru koıtum .•• 
F ranaı~ kadınını alarak, birlikte 
kaçacaktım ... 

Öteki kabile arkadaılarım, na· 
ııl olsa, başlarının çaresine bakar· 
lardı .... 

Fakat, hayvanım yaralanmı,tı ... 
Vahaya vardığım vakit, müfreze, 
arkamdan yetitti ... Kılıcımı çek
tim ... Beni eıir almak iıtiyen zabi
tin kaf aıını parçalıyacaktım... O
nun, şehirdeki bahcede bana çıkı • 
tan zabitlerden biri olduğunu far
ketnıiıtim: 

- Sen? Sen benim kadımmı 
kaçırırsın ha? .. -diye kudurmutça 
ıına haykırıyordu ... 

~· ' gız ... 
Mehmet Ali bu mesafede Bal

kanların en baıta gelen bir müaa· 
bıkıdır .. Mehmet Alinin uzun ve 
mevzun adımları, bu meaafe üze· 
rindeki Balkanlı ko,ucular araıın· 
da kendisine yükıek bir mevki 
ve .. mektedir .. 

Mehmet Aliyi olduğu 
Lamburu'yuda bu mesafede 
iyi tanıyoruz. 

kadar 
çok 

Bu yarıtın sonlarında yorgun
luk ve bitkinlik alametleri ha, gÖı 
termez is,. bu mesafede çok yük • 
ıek bir derecenin tutulması ıcap 

eder. 

nediyoruz. 
Galataıarayın yarın ,öyle bir 

kadro ile çıkmaıı çok muhtemel
dir. 

Avni - Faruk, Lutfü - ibra· 
him, Nihat, Kadri-Danyal, Fazıl, 
Münevver, Muslih, Necdet. 

Bu Galataıarayın çıkarabilece
ği en kuvvetli takımdır. Maama· 
fih oyunun vaziyetine göre ikinci 
devrede takımda bazı tebeddülat 
yapılmaaı ihtimali de olııt.bilir. 

Yarınki maçı genç ve kıymetli 
hakemlerimizden Ahmet Beyin ida 
re edecejini de memnuniyetle öi· 
rendik ... 

Bize öyle ıeliyor ki (Galataıa· 
ray ıpor günü), coktandır, güzel 
bir spor bayramna suıamı• olanla
rı tam manaıile temin edebilecek-

tir. 

1. M. 
Galataaaray Spor Klübünden: 
6 T ~mmuz Cuma günü yapıla

cak (Galatasaray Spor ıünü) proı 
ramı: 

1 - Geçit :c mi 
2 - Güreş 

Saat 
14 
14,30 

3 - Halter (Cemal Bey 
dünya rekonmu kır-
mağa çalışacaktır. 15.1 O 

Atletizm müsabakalarına Pazar 
günü program mucibince Beşikt~ş 
maçından evvel de\·am edilecektir. 
Bulgar federasyonunun ~ofya'd;t 

30 Ha.ziran ve l Temmuz tarihle
rinde tertip etmiş olduğu Balkan 
Dekatlon c;ampiyonht~nu son da
kikada 8 'f Pmmu7..a tehir edildiği
ni Bulgar fcdermwonundan bildi
rilmiı:;t:ir. Bu miinaseetle müıınha

kalar l::l Temmuz tarihinde devam 
edecektir. 

Bu müsabakalar ic:in serbest du-
huJiyeler muteber olnuyacaktır. 

Duhuliye 50, tribün l 00, ve balkon 
200 kuntştur. 

Taks:m stadı 
Galataaaray ıpor bayramının 

yapılacaiı T akıim stadını evveliıi 
ıün bir kere görmek istedik ve 
ıezdik .. 

Taksim stadının, ıerek ıaha 

ve ıerekae kotu piıti büyük bir e

mek aarfedilerek mükemmel bir 
hale getirilmit olduğunu memnu • 
niyetle gördük. Saha her ıün mun 
tazaman •utandığı gibi, balkır. o
turacağı tribün "e b"alkon da yıka· 
nıp tem;zlenmekte idi .. 

Çukolaı tahammülü bol bir kotu -
cudur. Ayrıca, ~hada ateletizm müıa-

Son müıabakalardaki derecele- bakaları ve maçın neticelerini bil
rimize nazaran Çukolaıın fazlaca direcek, büyük tablo teaiaatı da 
zorlanacağını tahmin etmiyorum. yapılm&kta idi. 

Pazar yerinde gezinirken, kar • 
•ına deminki Franıız kadını çık · 

Herhalde ikimizden biri temiz 
' lenecekti. 

100 ve 200 metre yarı§larında 
ıenelerdenberi gizli kalan yükıek 
heyecanın büyük tampiyonlarımı· 
zın parl!k zaferlerile nef c:e'enme 
si atletizm alemi iç. n c. dclen bir 
hadiıe olacaktır .. 

800 ve 1500 ıretrel k mesafeler 
<le koşacak olan Çukolaa narım mu 
ka ve met yarış iarında l 'ir: "\ top· 

Hulasa kronometreye iıtinat e • Hemen bütün hiııeleri, Galata-
den atletik sporlarda iti faz laca ıaray ıpor klübünün tasarrufuna 
detmenin indi muhakemelerden ıeçtikten sonra, aarıkırmızılılar ta 
ve nihayet bir takım laf ve ıüuf- rafından büyük b1r faaliyetle dü· 
tan ibaret olduğu da muhakkak- zeltilmeıine çalıtılan Takıim at .. 

Yüzüme güldü. KoUarımı okta· 
ı.Yemin ederim ki, hayatımda bu 
•dm kadar tatlı, bu kadar cazip 

aa&l.16k ıarmemittim... Bizde bu-

Lakin tam bu eınada, Franıız 
kadınının çadırı önüne varmıttık. 
Kollarını haç şeklinde açarak: 

- Dur, Jek ... Sen de dur, Sey· 
yit ... -diye seılendi.- Sakın, kan 

(Alt tarafı 12 nci sayıfada) 

tır.. dını, eskiıine nazaran tanınmıya· 
timer Besim 1 cak bir halde bulduk: 

ki 
., ,., ' b" ra arın<Aa en şayanı c ....... :at ır 

1 o~·ı-:: ıcluı. 
Orta boyuna rağmen ıeri giden 
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Almanyadaki isyanda 5 Temmuz ~34 

r o Karadeniz Korsanları o ı ecnebi 
Çar (Nikola) nın ölümile baş

layc n Ruı inkilabı Rüstem•de Rus 
tarihini tetkik merakını uyandır· 

mıftı. 

Rüstem o gece kamarasında, 

Arslan Beyin sık aık gözden geçir· 
diği e ki bir tarih kitabını karı~tır· 
mağa baı ladı. 

Bu kitap Rus lmparatorluğı.ı· 

nun menıei hakkında çok meraklı 
malumat veriyordu. 

Rüstem eski Rus'ların ve İmpa· 
ratorluğun tarihini gözden geçiri
yordu: 

"K•ırunu vüstada §arki Avrupa• 
mn geniş ovalarında İslav ekvamı 
ya§ıyordu. hlavlar da Avrupalılar 
gibi beyaz ve aynı nesildendirler. 
lslavlı•.r Avrupada ekvamın her bi
risinden ziyade ve kalabalıktırlar. 
Bunlar bir çok milletlere ayl'ılmış· 
}ardır. Garpta Lehliler, Bohemya
da Çehler, Cenupta Hırvatlar, Bi

zans İmparatorluğunda Sırplar ve 
bir kııım Bulgarlar yerleşmişlerdi. 

Şarkta lalavlar dokuzuncu asra 
kadar kabilelere ayrılmıt olarak, 

aağnrk bir halde kaldılar. Ekseriya 
zira:ıtle uğra§ırlar ve ağaçtan yap· 
tıklan evlerde ya§arlardı. 

Şehirleri bütün eski şehirler gibi 
bir hendek ve bir toprak dıvarla 
çevrilmişti. Harp zamanında bu ta
bii kalelere iltica ederlerdi. 

İsveçlilerin bunun üzerine sık aık 
hücum ve taarruzları bu dağnık 
milleti birleştirmişti. İtte bu itti· 
hattan yeni,müttehit bir millet mey 

Müellifi: ishak FERDi 
dana geldi ve bu birle§ik milletin 
reislerinin doğmuş olduğu şehire 

nisbetle bu yeni millete (Rus mille· 
ti) denildi. Bundan sonra Rusya 
daha ziyade büyümeğe, teşkilatlan 
mağa ba§lamı§tr. Rus prensleri 
muntazam bir ordu teşkil etlerek 
topraklarını düşmana karşı daima 
müdafaa ettiler ve (Rum ortodoks
luğu) nu kabul eylediler. Bu suretle 
onbirinci asıra kadar Rusya (İs

tanbul) Kifüesine bağlı kaldı. 
Bu eski Rusya aynı zamanda 

(Göller) mer.ıleketi olarak tanıl
mı~tı. 

Eski Rusyamn iki hükumet mer 
kezi vardı: Birisi "Novgorod,, di
ğeri de (Diniyepr) sahilinde dört· 
yüz kiliseye malik olan (Mukad
des Kiyef) ~ehri idi. 

mış bir §ehirde yaşayan (Altın or· 

du) nun büyük, .kudretli Hanına ta
bi olarak kalm!fb. Prensler Hanın 
Ufaklarından başka bir şey değil· 
lerdi. Hanların tahta cüluılarında 
bütün prensler önlerine gidip ayak 
larma kapanırlardı. Han prenslere 
bir memur gönderdiği zaman, p· 
rensler bu memuru büyük ~enlik
lerle kartılarlar, ve önüne bir kiy· 
metli halı açarak. içini altınla dol
durduktan sonra, memurun kar~ı

srnda diz çöküp (Hanın fermam). 
nı dinlerlerdi. 

Bu esnada garpta yayılıp kalmıf 
olan Ruslar, yavaş yavaf, ıarkta 
gayri meskun olarak kalmış olan 
ormanlara hicret ederek orada ye· 
ni bir Rus kavmi meydana getirdi· 
ler. 

Yunan tarzı mimarisinde ve al- Memleketin en kudretli hükum· 
tın mozayiklerle müzeyyen olan bü darlan olan (Moskova prensleri) 
yük kiliseler yunan kitabelerile do- Tatar Hanları hesabına vergi top· 
lu idi ve bu kiliselerde (Ayasofya) !arlardı. Bunlara (Rus toprağın· 
usulü üzere ibadet edilirdi. dan toplayıcılar) namı verilmiıti. 

Eski Rusya uzun asırlar yaşaya. Bu devir iki aaır kadar imtidat et
cak ısuretle kurulmamıştı. Bir mem mitti. 
leket, prensi öldükçe oğulları ara· on altıncı asırda büyük Moıko
aında taksim olunurdu. Onuncu va prensleri Tatar Hanlarından 
asıra kadar yetmiş iki prenslik te- hürriyetlerini kazanarak istiklal 
essüs etmitti. bayrağını çektiler ve (Dördüncü 

Asyadan gelmi! olan canlı, İvan) Çar unvanile Rusların hü· 
müttehit (üç yüz bin) Tatar suva· kumdarı oldu. (1547) 
risi bütün bu küçük hükumetleri coe,·amı nr> 
kaldırmıı ve on üçüncü asırdan on --... -:--·~·-
beıinci aura kadar Rusya bütün 1,5 mılyon yerıne 
varlıiı ile, prensJerile, ahalisile, 5 5 · ı 
(Volga) boyunda ağaçtan yapıl- , mi yon .• 

( B&§taratı ı inen sayıtada) 

-Baı tarafı 1 tncl sııyfada

H itlerin hücum k!talarma hitap e • 
den on iki emrini Berlin sokakları 
na ilin halinde yapıştırmıştır. 

Pazardan beri Seriinin vaziyeti 
değitmemiştir. Polis kuvvetleri ka
rakol halinde devriyeye devam et
mektedir. Evvelce hükumet mer· 
kezine büyük bir garnizon manza
rası veren kurşuni üniformaların 

yea·ine siyah üniformalı hususi 
kıt'a mensupları grup halinde gez 
mektedirler. Bunların Röhm isya
nının bastırılmasında oynadıkları 

rol halkta çok karışık hissiyat u • 
yandırmaktadır. tik günlerin heye
can ve deh!elİnden sonra halk ha· 
la endi§e içindedir. 

Ecnebi gazeteler bütün satıcı · 
lardan süratle toplatılmıştır. 

Londra, 4 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: Deyli Ekspres ga
zetesi tarafından kaydedilen bir 
şayiaya göre, M. Hitler iktidar 
mevkiini muhafaza için pek yakın
da monarşinin iadesini tecrüb~ e
decektir. 

Muhafazakar fırkanın na§iri ef· 
karı olan bu gazete diyor ki: 

"Venedik mülakatı esnasında 
Duçenin M. Hitlere monartinin ia· 
desini tavsiye ettiği teyit edilmek
tedir. Bize bu haberi veren kim· 
se, çok uzak olmıyan bu saat ge· 
lince ıabık Kronprinzin oğlu Luiı 
Ferdinandın krallığa intihap edi • 
leceğini bildirmektedir.,, 

ismet Pş. Hz. mühim bir 
beyanatta hu odu ar 

rırken bu ıene bir milyon metre 
çıkaracaktır. 

Bilhaaısa Bakrrköy bez fabrika

sının vaziyeti kayde şayandır. Bu 
senelere kadar ancak bir buçuk 
milyon metre bez imal ederdi. 

Gazete, iade mümkün olmadığı 
takdirde, bir çok kim&elerin Hitler 
rejimi altı aydan fazla payidar o· 
lamıyacağı kanaatinde olduklarını 
ilave etmektedir. 

Berlin, 4 (A.A.) - Kabine in-

yiha kabul etmittir. Bu tadilata 
göre milli sosyalist Reichstag gru• 
pundan ayrılacak veya tardoluna· 
cak bir mebus millet vekilliğini 

kaybetmektedir. 

-Bat taralı ı lncl aayfada- 1 

]cip v~ tahkik olunuyor. Tazyik 
tahakkuk ettiği takdirde bu işe 
cür'et edenler şiddetle · cezalandı· 
rılacaktır. 

HAB~R - Birkaç gündenberi 
odc..lrkta bir ıayia dolaşıyor: Ya· 
hudi vatandatlarımız Trakyada 
ve bilhassa Edirnede, hatta Ça

nakkalede tazyik ediliyorlar, hic· 
ı·ete mecbur ediliyorlarmış. 

Bu nakaratı, Balkan ve Umu • 
mi harp esnasında da dinlemİ!tik. 

Tüa·k vatanının düşmanları bu va· 
dide çok ileriye gitmitler ve bütün 
dünyada hala fenalığını çektiği

miz propagandalar yapmışlardı. 
Şimdi de adeta bir musevi teh• 

ciriyle ittiham ediliyoruz. Başve · 
kil İsmet Paşa Hazretlerinin de 
Anadolu ajansına beyan buyur -

dukları gibi Türkiyede kanun 
vardır. Şikayet edilecek makam
lar vardır. Kanuna karşı gelecek· 
ler için ağır hükümler vardır. Taz 
yika maruz kalanlar varsa şika

yet haklarıdır. 
Asırlardanberi Türkiyede yer 

le!miı ve memleketimizde her 
türlü müzaheret görmiiş olan mu-

sevi vatandaşlarımızın bu bedha
hane şayialara ehemmiyet vermi· 
yeceklerini ümit etmek isteriz. 

Musevi vatandaşlarımızın işle-
ri, güçlerile meşgul olmamaları 

için hiçbir sebep yoktur. ,. 
Bizim bütün vatandaşlarımız· 

dan da ol:Juğu gibi musevi vatan
daşlarımızdan da bir dileğimiz 
vardır: Yaşadıkları bir memlekete 
azami sadakat, azami yakınlık 
göstermek .. 

Şile cinayeti davası bu 
sabah görüldü 

Geçen 933 senesi T eşrinievve-
1 inin on dokuzuncu gecesi Pendik -
Şile yolu üzerinde seyyar tacir 
Pendikli Akif Efendi ile ortağı 

Sabatay Efendinin çok feci bir su· 
ı·ette öldürülmeleri, para ve eşya · 
larmın gasbedilmesile neticelenen 
bir cinayet olmuştu. 

Bu davaya bu sabah ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Maznun mevkiinde Ali, Şevki ve 
Şakir iıimlerinde üç kişi ile davacı 
mevkiinde maktul Akif Efendinin 
lcarııı ile kızı ve maktul Sabatay 
Efendinin de iki kızı ve bir oğlu 

verese ııf alile hazır bulunuyorlar· 
dr. 

Yalova Jandarma karakol ku· 
mandanı As•m Çavuş şahit olarak 
dinlendikten sonra o zaman Şile 

kaymakam vekili olup halen Eren 
köy nahiyesi müdürü bulunan Ziya 
Efendi ~ahit sıf ati le getirildi. Mu· 
maileyh bu işin esrarlı perdesini 
lımail isminde bir kömür ocakçı· 
sının açtığını söyledi. 

Müteakıben mü,tekiler tarafın· 
dan verilen ve Faik, Haydar ismin 
de iki jandarma çavuşunun celp ve 
istimalarını rica eden istidalarına 

uyularak muhakame Tem muzun 
on dokuzuncu Perşembe günü saat 
on buçuğa bırakıldı. 

(Yelken, yatak çarşafı, bayrak, 
kaput ve saire.) Halbuki, tevsii 
kısımlariyle beraber, timdi artık, 
bu fabrika, senede beş buçuk mil
yon metre bez istihsal edecektir. 
Önümüzdeki ağustos birden iti· 
baren bütün kısımlar işlemeye baş 
lıyor. Tesisat nihayete ermiştir; 

montaj yapılmıştır. 

Beykoz deri fabrikası, son za
mana kadar ancak makine işi 

yapmaktaydı. Be~ liradan ucuz a
yakkabılar satıyordu. Halbuki, 
son zamanlarda el işçiliği kısmı 

da ihdas edilmiştir. Buraya, meş
hur ustalar tedarik etmiştir. Pi· 
yasaya, bir günde 500 ayakkabı 
çıkarılmış ve nisbi ucuzluğu ve 
zarafetiyle büyük ağbet görerek 
derhal satılmı~tır. 

Sümer Bank fabrikaları. timdi
ye kadar bilhassa beylik ihtiyaç .. 

Berlin, 4 (A.A.) - Alnı.in ajan. 
11 bildiriyor: 

Kabinenin dünkü toplantısrndıı 
başvekil M. Hitler devletin emni
yetine karşı yapılan ııuilmı;tı ve bu 
suikastın tenkilini anlatmıştır. 

Ba§vekil, seri hir hareketin zn· 
rurelini ehemmiyetle kaydetmiş 

ve: 
"- Böyle hareket edilmemi~ ol

saydı, binlerce ki,inin hayatı mah
volurdu.,, demiştir. 

Milli müdafaa nazırı Ceneral 
von Blomberg başvekile kabine ve 
ordu namınateşekkür etmit ve ce· 
surane hareketiyle Alman milleti
ni dahili bir harpten kurtarmış ol· 
duğunu beyan eylemiştir. Kabine: 
''Devletin müdafaai me§ruaıı,, ka· 

========-==-===a:s:ı========== 
ları için çalıtırken şimdiden son· zim ihtiyacı dahilden tedarik edi-
ra piyasa ihtiyaçlarını -nazarı iti.. lecektir. Nazillide, gelecek sene, 
bara alarak faaliyette buluna • ince mal yapan bir fabrika daha 
caktır. açılacaktır. Bursada da merinos 

Fakat, bankanın istikbaldeki koyunun;.ın yününü işliyen ve mu-
f aaliyc~i daha gen it olacağı ma• tena kumaşlar yapan bir fabrika 
lumdur. Kayseri pamuklu fabrika belirecektir. 
sının temelleri a~ılmıstır. Bu, bet Böylelikle, devletçilik tezahür· 
senelik planımıza dahil bir fahri- lerinden olan Sümer Bank. devle
kadır. Mah:ine!eri Sovyetlerin ma- tin murakabe ve ic;tirakiyle, sana· 
mulatıdır. Konya Ereğliıi pamuk yiimize dev adımları attırmak yo
fabrikasr, orta mal yapacaktır. lunu tulmu~tur. Memleketimizden 
Bunun da planları tanzim edildi. dışarı çıkan paranın en büyük 
Makineleri keza, Sovyetlerden si- kısmı mensucat için çıkmakta • 
pariş edilmek üzeredir. İzmit ka- dır. Bunun önür.e geçilecektir. 
ğıt fabrikasının temel sondajı Diğer cihetten de, her memleket
bitmi~tir. Önümüzdeki seneler, tc, sanayi, mensucat kısmmr ik -
gazetelerimiz T.ürk kağıdına ha · mal ile kendini göstermiştir. Biz· 
sılacaktrr ve kese kağıdından di- de de doğru bir yol hıtuldu~u hu 
ğer kaiıtlara kadar piyasanın a- umumi kaideye riayetten anla~ılı-

vor. 

v 

parmagı 
nununu kabul etmittir. Si 
makabline şümulü olan bu ~,ı 
bir maddeden ibarettir. Bu rol' 
§Udur: 

"Suikastı ve hiyaneti vataoİ 
tenkil için 30 haziran ve 1 teısd 
ve 2 temmuzda ittihaz olunaJI 
birler, devletin mesru müdaffl 
tedbirleri olmak itibariyle tO 

ve kanunidir.,, 
Adliye nazırı söz alarak, b' 

neti vataniye tehlikesi ketrşı• 
alman tedbirlerin yalnız k.O: 
değil , fakat bir devlet adaJ111 
vazif~ olduğunu söylemittir. 

Berlin, 4 (A.A.) - Hav•• 
jansı bildiriyor: 

b:~ Kabine içtimaı biter • 
baıvekil M. Hitler derhal 
decke hareket etmiştir. Bat1' 
muavini M. von Papenin nılJ 
deratı reiaicümhurun arzus'1ıı' 
bi bulunmaktadır. ReisicUıf' 
run von Papane beyanı itiın' 
mesi ve başvekil muavini ol• 
kalması hususunda ısrar eyJed 
ihtimali çok kuvvetlidir. B\J 
dirde von Papen buhrandaJJ 
yade kuvvetlenmiş olarak çılı" 
tır. 

Var!ova, 4 (A.A) - G-1 
Polska•ya göre, Almanyadan ı' 
iki bin kişi Pazar günü K•" 
yakınında Almanya - Lehİf 
hududunu geçmiılerdir. 

Londra, 5 (A.A) - Röytel 
jansının Berlinden öğrendiğiıtl 
re Başvekil muavini M. Fon tlf 
vazifesini muhafaza edecektir· 

Vak'a nasıl başladı 
Paris, 3 Temmuz (Husu•i 

"' zete · · r "'.T •ri), 

fası,, ismi altında Alman ~ 
hakkında şayanı dikkat •mili 
vermektedir. 

Berlinde iıyan haberi b~ 
gibi patladı. Hava ııcaktr. ~ 
ha.va almak için caddeleri doı 
ruyor ve her şeyden bihaber 
rünüyordu. 

Birdenbire birçok polis •~ 
ker müfrezelerinin ortalığı 1 

ettiği görüldü. Muayyen nol<t' 
ra mitralyözler konuldu. ~il 
hadiselerin cereyan ettiği mıJ 
kaktı. Biraz ıonra hücum kıt 
rı karargahının itgal edildii1 

rüldü. 

Bu anda Hamburg, Bresi•• 
bilhassa Münihte de mühirn "' 
yi cereyan ediyordu. Lakio t 
dram Münihte oynanıyordu· 
nın merkezi oraıııı idi. 

isyanın hazırlandığını e~ 
lıusuııi polisi vasıtaaiyle Gotf 
J,~ her Almıştır. Vakit kaybet-' 
tleu Münih Hücum kıtaatı 1'' 
gah•nı kuşattırmıştı. 

.\y]ardanberi kendisindeJ1 
bahs .. ttirmiyen Hitlcr gece ff 
sında:ı sonra Göringden her ,. 
öğrenmişti. O ana kadar en ,ı 
diği, itimat ettiği insanlar itf 
dahildi. Hitler derhal tayyar' 
bindi ve sabah saat dörtte ~, 
he vardı. Kararını vermiıti. 

yük bir cfo.rbe vurmak Jaı:ıl 
Kar. gren derindi. Sabah ıaat el' 
cloGru Hücum kıtaatı kı.mal'I 
Rohm1un evine gitti, müthif 
l aca leı :- ver bir sahne karııf 

bulun"h'. 
Ro1 rrı. Breslav polis rrıLI 

Hav, 'e Milia rüesasından ŞI 
tevkif t~t!i. Dram yeni ba~h)'I 
Perde ht nüz açılmı§lı ve kol• 
kapa~Mıyacaktı. 
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Yirmi defa mükemmel traş olduktan sonra bardakta bileyerek tekrar tekrar yalnız bir adat 

HASAN lCiJŞ bıçaği/e Aylarca Traş Olmak Mümkündür. 
Bu fevkalade Hasan traf bıçağının ~yıe meziyetleri vardrr °l<i saymakla tükenmez. Bir e •lel Hasan bıçağının, bir, iki, üç, dört m.: • 

maralı gayet keskin tarafları varlı~. Her bir numara ile bet r.ün arka arkaya sıra ile traş olunuz ve bir:ıumaralr taraf körlenmeden L-:inci 
numaraya geçmeyiniz. Birden dört numaraya kadar bıçakla laakal yi~mi defa tra§ olursunuz. Sonra alelfıde bir ba~dağın içi toparlak ta 
rafına Hasan traş bıçağını kuvvetli sürterek eskisi kadar keskin bir hale ifrağ mümkündür. Bu suretle yalnız bir adet Hasan tra, bıçağı 
ile aylarca huzur ve nete içinde tra§ olacaksınız. 

Basan • • 
ısmıne ve Markası a Dikkat. 

Bir Adedi Beş Kuruştur. Hasan Ecza Deposu. Toptancılara Tenzilat. 

Bir yetimi barındır .. 
mak iyi.bir hareke.ttir 

• f ıkst babasını kaybetmiş bir oğuk hava dolabı 

mevzubahis ise, yani onu imil etmi~ fabrikatör 
piyasayı terketmişse, bu cidden fena bir i~ıir. Teminat 

uoşa gitmiş. demektir. 

FRIOIDAIRE HiÇ BiR YAKITYETIM KALMAYACAKTllt 

Çünki, so~utma tertibatında ihtisas sahibi o1an en 
mühim bir şirket tarafından imal edilmiştir. 

Çünki, Frigidaire'in 18 senelik tecrübe i vardır. 

Yani tecrübe zamanını geçirmiştir . (2,600,000 adedi 

hali istimaldedir.) 

Çünki. General Motors'un bir şube i olan Frigidaire 
gayri mahdut bir sermaye sahibidir. 

Hütun bu esbap. sizin dahi yalnız bir 

F IG 1 E 
f •tncut Moton mamulat 

::oğuk hava dolabını intihap ermeniz için bir sehep ıcşkil tnt'c-di.tİr. 

B O U R L A B 1 R A O E R L E R ve Şsı 

Karagöz gazetesi bu cumar
teıinden itibaren (Kadın dal
gası) isimli bir roman netretme
ğe baılıyacaktır. 

Kadın dalgası istipdat dev-

rinde geçmİ§ acıklı bir vakanın 
hikayesidir. Kadın dalgasında 

temiz yürekli, ı;af bir delikanlı
nın batından geçen çok merak
lı bir macerayı dinliyeceksiniz. 

Kadın Dalgası! 
Eski İstanbul hayatını ve es- bu alemlerin bazı kısımlarını 

ki lıtanbulun külhanbeylik ha- tanıtını§ olan kalemi çok kuv· 
~abnı çok iyi hilen ve ıimdiye vetli bir arkadaşımız tarafın

ado.r birçok yazılariyle bize dan hazırlanmıştır. 

Cumartesi günkü KARAGOZü bekleyiniz/ 

WftllllJı;ı.JJUlilllllllljU~ ~, 1 ~ 

Belediyesi 

Eminönü Kay;-k-J_w_ Ç d M t M"dü · t " "t .. _ .. •. • am ıgıadao : arşı a eza u rıye ıne aı 

Komurluk onllnde kain 3 41 metre murabbaında mahal kiraya 
•eriteceğinden talip olanl~rıo 1117/934 tarihine müaadif Çarşam · 
ba günil saat Oo dörtte Encümene gelmeleri ilan olunur. (3668 • 

1 8 ot ot. D! ş ":1a.c~nu ve s:u dünyaDJD en eski ~arkaaıd~r· ı 
Dışlerınızı temizlemek için BOTOT tavsıye ederıı. . 

Acele satılık 
dükkan 

Çemberlitaşta Tavukpazarın .. 
da 16 numaralı dükkan acele sa-

!ılıktır. Taliplerin Sultanahmette 

Kapıağası mahallesinde Mustafa

paşa sokağında (5) numaralı ha

neye, görmek istiyenlerin içinde
kilere müracaat etmesi. 

Savo piksin saçların 
hülasasıdır. 

Satıt: Bahçekapı Zaman ecza dt"pO· 

ıu. 

Y enipostahane ittisalindo 17 numn· 
rada ıtriyat mağazau. 

Ankara: Şark Merkez ceza deposu 
ve bilumum eczahane ve ıtriyat mağaz" 
lanndan isteyiniz. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

lfabı&li, Ankara caddcsı No 60 
Telcf l.n . 22565 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarını hcrgüıı aksama katbr 

Uc)Oğlu Tokatlayan oteli yanında 
Mektep sokak 35 Nu it muayeneha· 

nesinde tcda,·i eder Tel. 40783 

Yedikule 

Ha va gazı Şiı·keti 
Atideki maddeleri istihsal etmekte Vöa satmaktadır: 

Kok kömürü (nzerkezi teshin için) 
Zift (sert, orta, yumuşak) 

Katran (bilhassa yol inşasına elverişlidir) 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 
Satgazol (karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir J 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın

da Metro Hanında satış şube sine müracaat edilmesi. (928) 

HABER !Halepli sünnetçi başı zade 

Akşam_:~ ta , 1 Sünnetçi 
ld:ırchancıı: 

ISTANBUL AN 1 

KAR.ı\ CADDESl 

l'clgraf Adrcıl: ISTANUUL IL\Ht. ıı 

Telefon f'117.1: 238'1% idare: '2'370 

r-
A BONE ŞERAiTi 

1 s 6 12 l lık 

rürklyc: 1%0 800 1160 12:>0 l{ rş. 

Ecnebi: ıso 44~ H~O 10 10 

il.Ati TARiFESi 
rıearet UAnlarıııın ıım tırı 1%,60 

ttcsml UAnlar 10 lruruştur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Ha,.ıldığı yer: ( \ ".\IUT) IU.ıtba.ıı ~ ı 

---!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~' 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil k uponu 
isim • 

Ahmet Mahmut: Sirkeci 
Beşrrkemal Mahmut 

eczahanesi kartısında 

r elefon 22775 

Kiralık Ev 
jki odadır. 

Kumkapı Ni~ancası Havuzlu 
Miihre sokak No. (5 ) 

DİKKAT: Pazartesi Pcrıembc ıut 
ikiden sonra aynı numaraya mürac.tat. 

Satılık irat 
Bahçe içinde müstakil hava

dar ve çok güzel bir evin 3 odası 
e~yaaiyle kiralıktır. Arzu edenler 
tamamen dahi kiralıyabilir. Mut· 
fak elektrik ve banyo. Evdekilere 
müracaat. 

Şişli Etfal hastanesi kartı -
sında No. 3 G~llirini ef. 

Zafiyeti umumiye, F f 1 
ı,tahaızhk ve kuv· 
vetslzlik h)lllhnda os at 1 

bUyUk faide ve tesiri ark Malt Hu isası Kullanınız. Her ecza
nede satılır. 

(195\ qörlHen 



Başvekil Paşa mü
him bir tebliğ 

neşretti 

AnA,aca .At.efdu8a: 

'f ürkün iradesi 
Muazzam lş Bankası binasının ete

ğinde ve kadim "Taş Han" ın altında-

ki Şölen kraathanesinin bahçesinde o
turmuş eski bir bildikle konuşuyorum. 
Bana anlatıyor: Bundan tam on sekiz 
sene evvel yani 1916 da Ankaraya gel

miştim. O sırada çok gençtim. Fakat 
şehrin o zamanki halini hatırlıyorum. 
Bu "Taş Han,, a "Papazın Oteli,, der
lerdi. Etrafta kirece boyanmış bir çok 
binalar ... Şuradan içeri doğru dar so -

k ıklar uzanırdı. Bir gün otelden çı -
k ı·ak bu dar sokaklara dalacak oldum. 

P !indeki iri Tarabulus kuşağına ka -
lar sokulu bir takım adamlar dola

·ordu. Kavgalar oluyor, bıçaklar çe-
• ;yordu. insan kendini bir eşkiya ya

,ına düşmüş sanırdı.,, 

Muhatabım devam etti: 

"O sırada Ankaranm bütün evle -
ri beyaz kireçle boyanmıştı. Bunu ha
la eskiden kalma arka sokaklarda gö
rürsünüz. Sebebini de şöyle anlatıyor
lardı: 

Bir gün Abdülhamit bütün vilayet 
merkezlerinin fotoğraflarından mü -
rekkep bir kolleksiyon istemiş. Her 
vilayet merkezinin fotoğrafı alındığı 

gibi Ankaranın da resmi alınarak sa -
raya gönderilmiş. Ancak Ankararun 
bütün evleri koyu renk kerpiçten ya
pılmıı olduğu için resimde §ehir top
rak kümesi halinde gorunuyormuş. 

Abdülhamit hay:·<lc bu nasıl vilayet 

merkezi, iade etsinler resim iyigelsin.,, 
Demiş. Emir Ankaraya gelmiş. Fakat 
ne türlü resim alınsa, şehir, ortasında 

minarelerin aelvi gibi yükseldiği bir 
köstebek yuvasından farkedilememek -
te ... Vali uzun müddte dü§iindükten 

sonra, nihayet kararını vermiş: Her 
taraf kireçle bOyansın!" Emrini ver -

miş. Böylece siyah Ankarayı badana 
De beyaz bir şekile koyarak resmini 
çektinciş." 

4 :ı-; .y. 

Mazio.;e, hem de çeyrek asrı bile 
ltulmıyan maziye ait bu sözler kulak-

larımda akseder. Ben ortasında muh -
teşem abidenin yükseldiği ferahlı mey-

dana bakıyorum. En medeni kavimle
rin örflerini kendine mal etmiş olan 

bir halk dalgası akşamın serinliğinde 

meydanı çaprastlama geçerek "Eş

kıya yatağına benziyen eski dar sokak· 
lar" yerine uzanan geniş caddelere s~r
piliyor, karşıda otomobiller, kaydı kaç 

trlar. Dolup dolup hareket ediyor. Bel
lediye o kadar sıkı talimat vermiş, o 

kadar güzel tertibat almış ki, vakit va
kit otuzu, kırkı bulan bu nakil vasıta

ları halk dalgası arasında hiç bir teh
likeye meydan vermeden süzülüp ge
çıyor. 

Ortalık yavaş yavaş kararıyor. Her 
tarafı elektrik nuru parlabyor. Şu ya-

nımdaki sinemanın önünde vakur bir 
kalabalık yeni filmin resimlerini sey-

rediyor. Karaoğlana doğru uzanan a
na cadde omuz omuza denecek dere
cede kalabalık: Bu kalabalık korku -

suz, endi~esiz, kalbi huzur içinde ge
cenin tatlı serinliğine kendini kapbr-

ınış akıyor, akıyor, akıyor. 

On sekiz sene evvelki vahşi Anka
ra ile bugünkü Avrupalı, hem de tem
kinli bir Avrupalı olan Ankarayı zih
nimde mukayese etmek istiyorum. 1'4e 
mümkün... Türkün iradesi yaman 
§ey ... 

* * * 

Yarınki nushamızda 

Cezasız kalan 
katil 

Hatice Süreyya Hanımın 
gayet gUzel bir resimli 

hikayesi 

KUPDrt · 

181 
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Erkek böyle olur 
--'Ust tarafı 9 ncu sayfada-

dökmeyin ... Beni dinleyin ... Vuru· 
şursanız beni de mahvedersiniz! 

Bu son tehdit üzerine ikimiz de 
durduk ... Müfreze, kadını kurtar -
mağa gelmiş.ti ... Artık, biz mağlup 
vaziyetteydik ... Sevgilimi alıp gö-

Fransız zabiti, yakamdan yakalıyarak: 
"Sen benim kad J 1 r ? . ..,, 

Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayclc -
riıniz birer günlüktür, yani ınalıaa tfüzclır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 

jap~nların yeni bir dampingi: 
Evlenmeğe talip kız ihr acatıJ.. 

Japonyanm Tokyo, Yokohama\ 
ve Nagazaki şehirlerinde birer iz .. 

divaç mektebi vardır. Bu mektep 
lere devam eden Japon kızları ev

liliJ.< hayatı için lazım olan bütün 
malumatı öğrenmektedirlelr. Mü-
tehassıs hocalar tarafmdan veri• 
len dersleri takip eden Japon kız-

ları tahsil müddetini bitirdikten 
sonra sıkı bir imtihana tabi tutul-

ftl1ı1~hıınııı""""""ı11nllf'll""""""""""""""ınılllll 

lngiJterede cürüm 
istatistiği 

lngilterede 1932 senesine ait cüı·üm

ler istatistiği neşredilmiştir. Yarım 

milyona yakın cürümler arasında va -

saiti nakliyenin ve bilhassa otomobil 

kazalarının mahkemelere düşürdüğü 

mücrimlerin adedi umum cürüm mik

tarının yarısını bulmaktadır. 

Bu istatistiğe nazaran, bir sene zar

fında 265.673 şose kazası olmuştur. 

istatistiğin bir diğer cepheside ma

ğaza ve evlerden eşya çalan hırsızla

rın yüzde 33 ünü yaşı on altıdan aşa

ğı olan çocukların, yüzde 22 sini de 

16 ile 21 yaş arasındaki gençlerin teş

kil ettiğini gösteriyor. 

maktadırlar. Bu imtihanda muvafı 
fak olan kızlar izdivaç ehliyetna· 
melerini alarak mektepten çık

maktadırlar. 

Şimdi, Japonya hükumeti, son 
senelerde ihraç ettiği çeşit, çeşit 

eşyaya karşı mahreç bulmak hu
susunda güçlük çekmeğe başla 

yınca ve Avrupada ve sair yerler 
de liman kapıları yavaş yavaş 

kapanınca o memleketlerdeki saa 

nayii mutazarrır ctmiyecek bir 
ihraç emtiası bulmağa çalışmış ve 

uzun müddet düşündükten sonra 
o üç izdivaç mektebinden çıkan 

Japon kızlarının mükemel bir iha 
raç emtiası tcs.kiJ edeceğini düşü
nerek onlan ihraç etmeğe başla -
mıştır. 

İlk kafileyi teşkil eden ve hep .. 
sinin cebinde birer evlenme ehli
yetnamesi bulunan sekiz bin Ja
pon kızı, ge~enlerde yeni teşek " 
kül eden Mançuoko memleketine 
ihraç edilmiştir. 

Şimdi Japonyanın hakimiyeti 
altında bulunan ve evvelce Çin 
devletine ait olan Mançuoko 

memleketi bu sekiz bin Japonya
lı izdivaç talebesini hararetle kar

şılamıştır. Yeni devlet teşekkül 

ettikten sonra oraya Japonyadan 

birçok memur gönderildiğinden 

ve bunların büyük bir kısmı be • 
kar olduğundan sekiz bin kız Man 
çukoya ayak bastıktan pek az bir 
zaman sonra evlenmişlerdir. içle
rinde tek bir k!z bile kocasız kal
mamıştır. 

Gazetelerde okunduğuna göre 
pek az bir zaman zarfında kuru .. 
lan sekiz bin aileyi teşkil eden ka 
rı kocalar şimdi gayet mes'ut bir 
hayat geçiriyorlarmış. 
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Zehirli gazla idam 
Capony City vilayetinde, idama 

mahkum olanlar için tatbik edilmek -
tc olan elektrik iskemlesi kaldırılmış
tır. Bundan böyle hükmü ifaz zehirli 
gaz vasıta:;ile yapılacaktır. 

Bu ölüm vasıtası evvela hayvanlar
da tecrübe edilmiş ve mükemmel bir 
alet olduğu tespit edilmiştir. 

Capony Sity hapishanesinde Kelly 
namında biı· mahkum bu vasıta ile i · 
dam edilmiştir. 

türebilirlerdi ... Bana da7 istedikle-
rini yapabilirlerdi. 

Fakat, kadın: 

- Jak, ben buraya kendi ar
zumla geldim .. Beni kaçıran olma-
dı ... -dedi.- Bu adamı seviyorum .. . 
Çöl hayatına temessül edeceğim .. . 
Bizi rahat bırakın ... Aşkımızla baş 
başa kalalım ... 

Avrupalılar ne garip adamlar ... 
Bunlar, deli midir? Divane midir? 
Damarlarında kan yok mu? ... 

Jakla kadın, aralarında biraz 
münakaşa ettiler. Fakat, sonra, za
hit: 

- Peki M?cl.am ... -diyerek, ka
dının önünde boyun kırdı... Sizin 
hürriyetinize mani olamam ... Ma -
demki böyle istiyorsunuz ... Ne de
nir? .. Pişman olursanız, gene evim 
size açıktır .. ; 

Ve, kadınını bana bırakıp gitti. 
Epeyce som~rtmuştu ... Ağhdı da ... 
F aknt, böyleyken gitti ... Ne dersi
niz? Gitti ... 

Bu hadiseye hiç mi hiç akhm 
ermedi. 

Fransızlar, çıldırmış galiba .. 
Sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz ve 

yumuşak tenli kadınla tekrar yal
nız kalınca: 

- Niçin hu kadar iyi kalpli a • 
damı bırakıp bana geliyonun ... 
-dedim.- Seni benden başka biri al 
mak istese, yahut sen başka birine 
gitsen ikinizi parçalarım ... Ben sa
na nefes aldırmam .. Halbuki onun 
ne derece mülayim ve uysal oldu
ğunu görüyorsun .. 

- Bunu gördüğüm, bunu bildi
ğim içindir ki onu bıraktım ve se
nin nasıl haşin, nasıl gaddar oldu
ğunu anladığım içindir ki sana gel
dim ... -diye gözlerimin içine bak
tı ve b:ışım omuzuma dayadı. -Er
kek senin gibi olur . ., Onlar, belki 
centilmen fakat erkek değil... -di
ye ilave etti. 

(V1·NO) 
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Adaletin sesleri 
Yazan: 

Abidin Kara Hüseyin oğlu 

On numaralı adli ihtisas mah· 
kemesi hakimi olan müellif, "A
daletin sesleri,, is.miyle, teşkilat 

kanunu layihası üzerine bir mü
talea yazmışıtr. Alakadarlara tav• 
siye ederiz. 

ÜLKU 
Halkevleri :.Mecmuası 

On yedi tanınmış muharririn 
imzasiyle muhtelif mevzulara te
mas ederek 17 nci sayısı çıkmış
tır. Tavsiye ederiz. 

Gayet havadar ve nezareti fev· 
kaladeli Ayasofya tramvay istas -
yonu köşe başında 2 numaralı ha -
va gazi, elektrik, terkoslu, 4 odalı 
bir daire kiraya verileceğinden ka 
pıcıya ve altındaki mahallehiciye 
ve pazarlık için Galata Melek Han 
7 numaraya müracaatları. 2682 


